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Реч уредника 
 

У последњих неколико деценија догодили су се екстремни врем-
енски, климатски и хидролошки догађаји у свим деловима света, попут 
поплава, тропских циклона, суша, земљотреса и сл. Са научног становишта, 
природне катастрофе су нормална и уобичајена ствар у развоју и старењу 
Земље  откад је света и века катастрофе великих размера су саставни део 
људског бивствовања. Једна од најстаријих забележених катастрофа, више-
мање доказана, је библијска поплава која је потопила свет, а једини преж-
ивели били су посебно одабрани. Узрокујући озбиљне климатске промене 
несавесним односом према природи, потчињавајући је себи и својим потр-
ебама, намеће се питање да ли ће и савремени човек имати право на неку 
нову Нојеву барку? 

Катастрофалне поплаве које су задесиле простор Западног Балкана у 
мају 2014. године незапамћене су у новијој историји и спадају у тзв. 
петстогодишње велике воде. У Србији је живот изгубило 23 људи, док је 
материјална штета процењена на 1,5 милијарди евра. Босна и Херцеговина и 
Република Српска су доживеле највећу количину падавина забележену у 
последњих 100 година, што је резултирало великим поплавама више од 
половине укупне територије земље, енормним штетама и великим бројем 
љуских жртава. Ни Хрватска се до ових догађаја, у сливу реке Саве, никада 
није суочила са тако великим воденим таласима на широком и дугачком 
подручју одбране.  

Природне несреће и катастрофе не познају било какве границе које 
поставља човек. 

Ванредне ситуације су велика опасност по безбедност грађана и 
имовине. Цео спектар узрочника, природних и вештачких, предвидивих или 
непредвидивих, ствара миље који се разликује од оног свакодневног. У њему 
је потребна хитна и комплексна интервенција стручних органа и служби, да 
би се, у што краћем времену, санирале последице, деловало превентивно на 
спречавању додатних проблема, и што пре цео државни систем и друштво 
вратило у редовне оквире функционисања. Како то изгледа видео је, односно 
директно или индиректно осетио, свако од нас. У санирању последица мај-
ских поплава, у првом реду спасавању људских живота, немерљив допринос 
дали су припадници Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
Сваком од њих уредништво часописа Безбедност изражава захвалност. 
Захвалност исказујемо и припадницима Војске Србије и других служби, као 
и волонтерима, који су у огромном броју учествовали у пружању помоћи 
унесрећенима и санирању последица поплава. 

То чинимо радовима које објављујемо у овом броју часописа.  
Хвала ауторима који су својим текстовима научно-стручно покрили 

одређене сфере сложене проблематике ванредних ситуација. 
 

Главни и одговорни уредник 
Дарко Маринковић 
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UDK – 556.166 : 342.77 
             351.742 : 627.775 
Оригинални научни рад 
Примљено: 12.02.2015. 

 

Геотопографско обезбеђењe употребе јединица 
полиције у акцијама заштите и спасавања од поплава  

у мају 2014. године** 
 

Апстракт: Поред разматрања феноменологије и последица 
бујичних поплава, извршена је анализа стања геотопографског обезбе-
ђења у полицијској организацији Србије и сагледана су искуства и поуке 
из геотопографског обезбеђења употребе јединица полиције у акцијама 
заштите и спасавања од поплава у Србији у мају 2014. године. На осно-
ву тога, у раду је презентован релативно оптималан модел геотопо-
графског обезбеђења полиције, заснован на могућностима израде наме-
нских и савремених дигиталних геотопографских материјала применом 
беспилотног аерофотограметријског система – швајцарске летелице 
„еВее“ и ГПС уређаја за ГИС америчке компаније TRIMBLE. 

На крају рада дати су предлози за унапређење стручно-образ-
овног, нормативно-правног и материјално-финансијског оквира за реш-
авање презентоване проблематике. 

Кључне речи: геотопографско обезбеђење, савремени геото-
пографски материјали, геоинформационе технологије, бујичне поплаве, 
ванредна ситуација, интегрисани систем заштите и спасавања, Дире-
кција полиције. 

 
Феноменологија, последице и одговор националних снага  

заштите и спасавања од поплава у мају 2014. године 
 

Данас у свету нема потпуне заштите од поплава и бујица. Ризик 
од велике воде и отказа система заштите се не може избећи јер су то 
случајне величине. Поред тога, не може се димензионисати систем заш-

                                                           
* E-mail: boban.milojkovic@kpa.edu.rs 
** Рад је резултат истраживања на пројекту Управљање полицијском организацијом у 
спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији, који финансира и 
реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, циклус научних 
истраживања 2015-2019. године, као и пројекта Истраживање климатских промена на 
животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање, бр. 43007, који 
финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије, у оквиру програма 
Интегрисаних и интердисциплинарних истраживања за период 2011-2015. Године. 
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тите за сваку велику воду (Живковић, Гавриловић, 2009; Ристић et al., 
2009). Стога је у последње време у многим земљама напуштен став да се 
поплаве и бујице могу сузбити и контролисати, тј. да се против њих 
може „борити“ и у потпуности управљати. С тим у вези, потребно је 
приступити концепту адаптивног управљања заштитом и спасавањем од 
поплава и бујица, тј. прилагођавању поплавном ризику или принципу 
„живети са поплавама“. То значи да елементи националног, савременог 
и интегрисаног система заштите и спасавања од поплава и бујица морају 
да се уклопе у редизајнирану националну легислативу и економске 
могућности, као и међународно прихваћене концепте одрживог развоја. 
Нови концепт адаптивног интегрисаног управљања потребно је оства-
рити одмереним односом неинвестиционих и инвестиционих радова и 
смањењем изложености становништва и атрибута животне средине поп-
лавном ризику (Варга, Младеновић, 2002; Младеновић et al., 2005; 
Милојковић, Млађан, 2010), односно интегративним процесом доно-
шења одлука у вези с превенцијом, ублажавањем, одговором и опор-
авком од поплава као природних катастрофа (Lettieri et al., 2009). 

У Србији су најчешће елементарне непогоде поплаве, клизишта 
и шумски пожари (Петковић, Костадинов 2008:1), а релативно су учес-
тали и земљотреси (Цветковић et al., 2014) .  

Катастрофалне поплаве које су задесиле геопростор Западног 
Балкана (Хрватска, Република Српска, Федерација БиХ, Србија) незап-
амћене су у новијој историји и спадају у тзв. петстогодишње велике 
воде или воде које имају повратни период од 500 година (могу се појав-
ити једном у 500 година, и то било када у току године, па чак и више 
пута у повратном периоду). Поплаве таквих размера и карактеристика 
можемо назвати историјским (Прохаска, et al., 2009). 

Наиме, услед екстремних кишних падавина од 13. до 18. маја 
2014. године, изазваних деловањем циклона под именом „Тамара“, на 
малим и средњим сливовима у Западној, Југозападној, Централној и 
Источној Србији дошло је до наглих и великих пораста водостаја. 
Највећи порасти забележени су на тзв. рекама другог реда: Колубари, 
Љигу, Тамнави, Убу, Јадру, горњем току Западне Мораве са притокама, 
Млави, Пеку, Јасеници, Ресави, Црници и Тимоку. Водостаји на овим 
рекама кретали су се изнад граница ванредне одбране од поплава, 
забележени су нови историјски максимуми и дошло је до изливања и 
плављења великих делова националног геопростора Србије. Коинц-
иденција огромне количине падавина (од 150 до 188 литара по метру 
квадратном за 12 сати) на горњим и стрмим деловима сливова навед-
ених водотокова за врло кратко време проузроковала је, између осталог, 
снажну бујичну масу (енормна количина брзе воде са ерозивним нан-
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осом и отпадним материјалом) коју нису могли да приме низводни 
делови токова. 

Поред наведеног, као остале доминантне факторе (Драгићевић et 
al., 2007; Милановић et al., 2010) настанка мајских поплава требало би 
навести: неповољне карактеристике рељефа (нпр. 92,2% територије 
Обреновца је испод 200 метара надморске висине – просечна висина је 
75 метара, што је ниже него све реке и потоци који се ка њој сливају од 
Ваљева, копова Колубаре, Уба и Коцељеве; 75% територије Србије је 
под ерозијом, а само 30% под шумом, што доприноси настанку бујица); 
неодржавани речни токови (зарасла вегетација, депоније комуналног 
отпада); непланска сеча шума и градња у плавним зонама предвиђеним 
за стогодишње воде (нпр. случај Крупањ или случајеви изградње 
дивљих шљункара и угоститељских објеката што успорава проток 
воде); недовољно сналажење надлежних субјеката заштите и спасавања 
од момента пријема црвеног метео обавештења о екстремно неповољној 
хидролошкој ситуацији (од 12. 5. 2014), до настанка плавног таласа (од 
14. 5. до 18. 5. 2014); недовољна финансијска улагања у превентивне 
програме заштите oд бујичних поплава (само 1/4 потребних средстава – 
према европским стандардима које нпр. примењује Аустрија) 
(Гавриловић et al., 2009; Костадинов, Борисављевић, 2012)(слика 1). 

 

 
 

Слика 1 – Неки од доминантних фактора настанка поплава  
 
На крају, потребно је истаћи и чињеницу да су се у истом 

временском периоду десиле велике падавине на подручју Западне, 
Централне и Источне Босне, хрватске Посавине, као и у Црној Гори, 
што је довело до наглог пораста десних притока Саве (Уне, Сане, 
Врбаса, Босне и Дрине), а самим тим и до великог пораста Саве на делу 
тока кроз Хрватску, Босну и Србију. Током 16. и 17. маја на делу тока 
Саве у Републици Српској и Хрватској дошло је до пробоја насипа што 
је утицало на смањење врхова таласа у Србији, али и на појаву вода из 
залеђа. Настајању неповољне хидролошке ситуације допринеле су 
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обилне падавине које су се десиле од 14. априла до 5. маја 2014. године, 
чиме је тло већ значајно било засићено. 

Дакле, све наведено указује да је неизбежно морало доћи до 
настанка катастрофалних поплава, појаве бујица и активирања великог 
броја клизишта (Миљковић et al., 2009). 

Самим тим, последице поплава у геопростору Републике Србије 
су биле катастрофалне (слика 2). Према подацима Канцеларије за помоћ 
и обнову поплављеног подручја, поред људских и материјалних губитака 
(поплављено је 2.260 објеката и угрожено 1.763 објекта – од којих 280 
срушених и оштећених мостова, оштећено је 35 образовних установа и 
74 објекта здравствене заштите), више од 100.000 потрошача је остало 
без струје. 

 

  
 

Слика 2 – Последице мајских поплава 2014. године 
 
У поплавама је настрадало 23 људи (погинули и нестали, од 

којих је један ватрогасац-спасилац), а материјална штета се процењује 
на око 1,5 милијарди евра, што је вишеструко веће од износа који би 
требало уложити у систем превентивне заштите. Знатан број стамбених, 
јавних, привредних и инфраструктурних објеката још увек се рекон-
струише уз видно почетно заостајање због недовољно ефикасне локалне 
администрације. 

На крају, потенцијалну опасност представљала је могућност 
појаве мина са минских подручја суседних држава Хрватске и Босне и 
Херцеговине, односно геопростора Посавине (слика 3). Наиме, велике 
воде – воде из залеђа, расквашеност тла и подземне воде у речним 
долинама активирале су минска поља из грађанског рата у Југославији и 
неексплодирана убојна средства (НУС) из НАТО бомбардовања. С тим 
у вези, један део тима за НУС Управе за ЦЗ превентивно је упућен на 
територију општине Шид, у реон села Јамена, због могуће појаве мина 
које је поплава покренула у Хрватској и БиХ, а други део тима за НУС 
ангажован је на геопростору Поморавља где једс се услед тамошњих 
поплава очекивала појава НУС. 
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Слика 3 – Поплављена минска подручја у Хрватској Посавини1 

 
Национални систем заштите и спасавања, ресорна министарства 

и други елементи извршне власти у Републици Србији, страни спасил-
ачки тимови, као и велики број грађана добровољаца-волонтера и прив-
редних субјеката показали су високу друштвену одговорност, солид-
арност, самопрегор и пожртвовање у отклањању последица катаст-
рофалних поплава. 

Наиме, 12. маја 2014. године долази рано упозорење из Реп-
убличког хидрометеоролошког завода. С тим у вези, Сектор за ванредне 
ситуације МУП-а Републике Србије упућује прелиминарно упозорење 
свим командантима локалних штабова за ванредне ситуације о очек-
иваним количинама падавина у циљу увођења приправности у штаб-
овима и подизања спремности свих субјеката. Дана 15. маја 2014. Влада 
Републике Србије прогласила је ванредну ситуацију за територију целе 
Републике, истог дана образован је оперативни штаб Републичког 
штаба за ванредне ситуације; 23. маја 2014. укинута је ванредна 
ситуација за целу територију Србије, а задржана у неким локалним 
самоуправама. 

Сектор за ванредне ситуације МУП-а, као главни субјект 
заштите и спасавања у Србији, одмах је све своје снаге и капацитете − 
ватрогасно-спасилачке јединице, шест специјалистичких тимова за 
спасавање у поплавама, два тима специјализованих јединица цивилне 
заштите за заштиту и спасавање на води и под водом, тим за 
неексплодирана убојна средства, уз расположиву опрему и технику, 
упутио на угрожена подручја. У седишту Сектора и организационим 
јединицама даноноћно су радили тимови за оперативно дежурство, 
пријем позива за помоћ, прихват и расподелу хуманитарне помоћи, 
официри за везу и др. 

                                                           
1 Извор: http://mine.vlada.hr/novosti_opsirno.asp?nID=160&lang=hr, приступљено 22. 12. 
2014. 
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Дирекција полиције ангажовала је своје јединице у акцијама 
заштите и спасавања и то: Жандармерију, САЈ, ПТЈ, Управу полиције, 
Управу саобраћајне полиције, Управу криминалистичке полиције, 
Хеликоптерску јединицу и 500 студената добровољаца Кримин-
алистичко-полицијске академије, подељено у четири оперативне групe 
(слика 4), и један део наставног и ненаставног особља Академије, као и 
један број полазника Центра за основну полицијску обуку у С. 
Каменици. Такође су ангажовани и припадници Управе за везу и крип-
тозаштиту и други припадници Сектора аналитике, телекомун-
икационих и информационих технологија, Сектора финансија, заједнич-
ких послова и људских ресурса и Сектора унутрашње контроле (дневно 
је ангажовано 7.300 припадника МУП-а Р Србије). 

 
 

     
 

Слика 4 – Припадници здружених снага Дирекције полиције у акцијама 
заштите и спасавања од мајских поплава 

 
Поред МУП-а Р Србије, ангажовани су припадници Војске Срб-

ије, Црвеног крста, Горске службе спасавања, јавна и комунална пред-
узећа и друга овлашћена и оспособљена правна лица, као и чланови клу-
бова спортова на води и преко 16.000 добровољаца-волонтера. Такође, 
као добровољци-волонтери ангажовани су и студенти Факултета безбед-
ности, студенти активисти Савеза студената Универзитета у Београду и 
других универзитета у Србији. 

Имајући у виду катастрофалне последице и сложеност сит-
уације, Влада Републике Србије затражила је међународну помоћ (чл. 10 
Закона о ванредним ситуацијама, Сл. гласник РС, бр. 111/99, 92/11 и 
93/12), и то преко механизама Цивилне заштите и билатерално. Према 
подацима Сектора за ванредне ситуације, прихваћена је помоћ 14 
земаља са укупно 22 тима и 563 припадника. У акцијама заштите и спас-
авања учествовали су спасилачки тимови из: Русије, Словеније, Бугар-
ске, Хрватске, Чешке, Мађарске, Немачке, Аустрије, Македоније, Црне 
Горе, Француске, Белорусије, Данске и Румуније. Такође, многе наци-
оналне компаније и грађани донирали су хуманитарну помоћ. 



12 БЕЗБЕДНОСТ 3/2014

Геотопографско обезбеђењe употребе јединица полиције у акцијама...

Појам и структура геотопографског обезбеђења  
употребе јединица полиције при интервенцији у условима 

природних катастрофа 
 

Геообезбеђење је општи појам за свеукупну делатност геонаука. 
Из њега су изведени термини геотопографско обезбеђење војске, 
геотопографско обезбеђење полиције и геотопографско обезбеђење за 
цивилне структуре (архитектура, грађевинарство, урбанизам, просторно 
планирање, катастар непокретности, заштита животне средине и др.). 
Геотопографски материјали чине основу геотопографског обезбеђења. 
Израђују се у графичком, фотографском, дигиталном, нумеричком и 
текстуалном облику. Тренутно у Србији постојеће геотопографске 
материјале за потребе полиције израђују Војногеографски институт, 
Републички геодетски завод и друге државне институције, као и 
афирмисане приватне фирме у области геоматике и геоинформационих 
технологија и приватне фирме у области картографског издаваштва. 

Често се појам „геотопографско обезбеђење“ схвата као испор-
учивање готових геотопографских материјала. При томе, погрешно је 
схватање да реч „обезбеђење“ значи испоручивање готових геотоп-
ографских материјала, јер то не мора да ради геодетска служба. Основно 
питање је шта испоручити? Британски стручњаци су дошли до сазнања 
да је за 85% одлука неопходно имати податке о геопоростору 
(Павловић, 2003:77), а то је задатак цивилне и војне геодетске службе. 
Наиме, превасходни посао наведених институција је прикупљање 
података о геопростору на једном месту, било са терена или из 
службених докумената, њихова обрада, израда геотопографских 
материјала, а тек онда њихово достављање корисницима на њима 
прихватљив начин, чување и, по потреби, повлачење из службене 
употребе. Такође, геотопографско обезбеђење подразумева стручно 
образовање, оспособљавање и усавршавање лица за прикупљање и 
обраду података о геопростору, његово перманентно истраживање, 
картографско (тематско-топографско) моделовање у виду савремених 
геотопографских материјалa и њихово умешно коришћење и ажурирање 
(Милојковић et al., 2011:111). Стога се може закључити да се под 
појмом геотопографског обезбеђења као дела геообезбеђења подраз-
умева комплексна научноистраживачка, производна, образовна и 
дистрибутивна делатност цивилних и војних геодетских служби, 
високошколских и научноистраживачких установа, на правовременом 
прикупљању, обради, тематско-топографском моделовању, достављању, 
размени, ажурирању и чувању података о геопростору (Милојковић, 
2013:147). 
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Начелно, свака полицијска интервенција, акција и операција има 
посебна обележја, али су принципи за процену ситуације, доношење 
одлуке, за израду и спровођење плана, издавање наређења, праћење тока 
интервенције на радним графичким документима (Регодић, 2007:62) 
опште важећи. Они несумњиво захтевају низ предуслова од којих су 
најважнији законито и сразмерно поступање, стручна оспособљеност, 
опремљеност, увежбаност, мотивисаност, одлучност, социјална одгов-
орност, истрајност и храброст. Такође, посебно место заузима и аспект 
обезбеђења специфичних и савремних података о геопростору, неоп-
ходних у планирању и извођењу посебних безбедносних задатака 
полиције, нарочито у сложеним безбедносним, временским и геопрос-
торним условима. 

Искуства из интервенција полицијских јединица посебне намене 
у националном геопростору у последњих 20 година показују да је 
геотопографско обезбеђење, као једна врста обезбеђења, било релативно 
присутно, а није теоријски уобличено (Милојковић, 2007; Вулетић еt al., 
2009; Милојковић, 2014). Тако, на пример, обезбеђење интервенције 
полиције на успостављању јавног реда и мира нарушеног у већем обиму 
обухвата мере, процесе и активности којима се спречавају изненадне 
активности изгредника или умањују и отклањају ефекти нарушавања 
јавног реда и мира у већем обиму и стварају повољни услови за 
организовано, правовремено и успешно припремање и ангажовање 
полиције, односно стварају се повољни услови за спровођење садржаја 
интервенције полиције (Вулетић et al., 2009:331). Начелно, врсте 
обезбеђења интервенције полиције су: информационо и телекомун-
икационо обезбеђење, психолошко–пропагандно обезбеђење, обавеш-
тајно обезбеђење, безбедносно обезбеђење, техничко обезбеђење, инте-
ндантско обезбеђење, санитетско обезбеђење, геотопографско обезбеђ-
ење, саобраћајно обезбеђење, противпожарно обезбеђење, ветеринарско 
обезбеђење, маскирање, осигурање, безбедност и здравље на раду и 
заштита животне средине. 

Међутим, поред свакодневних, редовних и посебних 
полицијских послова као што су сузбијање најтежих облика организ-
ованог криминала и тероризма, природне и техничке катастрофе постају 
сигурно један од озбиљних проблема са којима се полиција сусреће и 
сусретаће се у будућности. У безбедносним стратегијско-доктринарним 
документима и у стручној литератури наведеном појму геотопографско 
обезбеђење употребе организационих јединица Дирекције полиције, као 
дела здружених снага МУП-а Републике Србије, приликом њиховог 
ангажовања у природним катастрофама је недовољно посвећена пажња, 
тј. поједина питања су остала отворена. Наиме, та питања се посебно 
односе на аспект обезбеђења употребе јединица полиције у акцијама 
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заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од послед-
ица природних катастрофа. 

Конкретније речено, у условима природних катастрофа, као што 
су, на пример, поплаве катастрофалних размера, полиција се ангажује 
приликом проглашења ванредне ситуације, односно онда када нису 
довољне снаге и средства водопривредних предузећа, специјализоване 
јединице цивилне заштите за заштиту и спасавање на води и под водом, 
ватрогасно-спасилачке јединице и/или остали субјекти у систему заш-
тите и спасавања од поплава. Тада припадници полиције извршавају 
задатке усмерене на безбедносну заштиту живота и имовине грађана и 
то кроз спасавање и евакуацију из поплављених објеката и подручја, 
пружање прве помоћи, доставу хране, воде, лекова и средстава за личну 
хигијену грађанима у поплављеним подручјима, утврђивање постојеће и 
подизање нове заштитне инфраструктуре дуж речних токова (локал-
изујући насипи), обезбеђење територије и објеката након извршене 
евакуације ради спречавања извршења кривичних дела и друге посебне 
безбедносне задатке. Да би се наведени задаци извршили, полицијски 
службеници, између осталог, треба да буду оспособљени за стручно и 
законито поступање, али и за коришћење постојећих геотопографских 
материјала за добијање потребних података о геопростору и њихово 
ажурирање до нивоа сопствених потреба. То значи да је у обезбеђењу 
акција заштите и спасавања нужно и геотопографско обезеђење, које се 
остварује у отежаним условима, јер полиција нема своју геодетску 
службу чији би то био искључив посао. Дакле, наведени посебни безб-
едносни задаци имају специфичне потребе сагледавања карактеристика 
геопростора на коме ће се реализовати. Те потребе најбоље могу 
сагледати извршиоци и старешине јединица пре, у току непосредне 
интервенције на терену и након њеног завршетка, и то уз коришћење 
савремених геотопографских материјала израђених уз помоћ геоинфор-
мационих технологија. 

На пример, за потребе планирања и извршења евакуације 
угрожених људи, стоке, материјалних и културних добара полицији су 
неопходни геотопографски материјали са адресним системом и 
комуналном опремљеношћу стамбених, јавних и привредних објеката, 
али и познавање геопростора на коме се интервенише. У таквим 
условима део припадника полиције не познаје у довољној мери уличну 
структуру насеља јер долази из различитих организационих јединица, и 
нема довољно водича, па је самим тим оријентација спорија и 
недовољно тачна. Такође, акције спасавања, евакуације, збрињавања и 
дотура су још теже у сложеним метеоролошким условима (константна 
слаповита киша и олујни ветар), ноћу и у другим условима ограничене 
видљивости, са неадекватном опремом (нпр. чамци за спасавање са ГПС 
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уређајем и сонаром) и дугим временским напрезањем ангажованих 
снага. 

Затим, за потребе планирања израде локализујућих насипа, 
полицији су, поред знања и вештине о њиховој изради, личној и 
колективној опреми, потребни подаци о позајмишту материјала, тј. 
местима мајдана на којима је могуће пунити џакове са песком, или 
манипулативним површинама, уколико се песак довози из мајдана, као 
и податак о броју џакова који се може напунити, утоварити и превести 
од просечних залиха и количине песка који у једночасовном периоду 
вади или дотура грађевинска машина или човек (Милојковић, Млађан 
2010:184). Такође, потребни су подаци о реонима прикупљања јединица 
(очекујућим реонима), позицијама и капацитетима санитетског, телек-
омуникационог, хидротехничког, интендантског и др. обезбеђења, 
рокадним саобраћајницама, приступним путевима који воде до места 
где се врши израда локализујућих насипа, перформансама и стању 
насипа (димензије, однос стрмине страна, висина, комуникативност, 
уређеност, покривеност појавним облицима вегетације, места ранијих 
оштећења и др.), местима за одмор и заштиту људства услед екстремних 
температура, појаве инсеката итд. 
 

Стање геотопографског обезбеђења употребе јединица 
полиције при интервенцији у условима природних катастрофа 
 

Најчешће коришћени геотопографски материјали за потребе 
полиције су геодетски планови, топографске и тематске карте, фотог-
рафски и дигитални геотопографски материјали. Међутим, и поред 
савременог приступа у изради наведених геотопографских материјала, 
евидентно је да они немају у довољној мери наменску потпуност и 
ажурност картографисаног садржаја за потребе полиције, односно не 
садрже у довољној мери специфичне и савремене податке о геопростору 
за потребе полиције. Тренутно, ти подаци не постоје на једном месту, 
прикупљени, дигитализовани и обрађени са адекватним базама података 
и организовани у потребан број лејера (слојева) из којих се, сходно 
врсти интервенције, могу комбиновати за израду графичких прилога у 
плановима интервенције и приликом праћења њеног тока, извештавања, 
анализирања, и за друге потребе руковођења и командовања. 
Специфични подаци о геопростору нису доступни полицији у потр-
ебном обиму ни за потребе планирања и извођења акција заштите и 
спасавања у условима природних катастрофа, као што је то случај са 
поплавама. 

Такође, проблем представља и чињеница да садржај до сада 
коришћених геотопографских материјала, нарочито аналогних топог-
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рафских карата, није систематски обнављан 15, па чак и преко 35 
година. Тај временски период обнављања је веома дуг у односу на 
потребе полиције, и као такав не уклапа се у резултате ширих 
истраживања оптималног временског интервала за систематску обнову 
карата у свету, који нпр. за топографску карту 1:25000 износи 5-6 
година (Милојковић, 2007:109). Застарелост топографских карата може 
се сагледати у акцији лишавања слободе тројице припадника вехабија, 
за које је постојала основана сумња да су извршили кривично дело 
тероризма у Новом Пазару 2008. године, када су припадници 
Противтерористичке јединице користили топографске карте чији је 
садржај картографисан 1969. године. Застареле карте користе и припад-
ници Жандармерије у зони копнене безбедности на југу Србије, прип-
адници граничне полиције, ватрогасно-спасилачких јединица и специј-
ализованих јединица цивилне заштите, али и полицијски службеници 
других организационих јединица МУП-а Републике Србије. 

Поред наведеног, нове дигиталне топографске карте израђене у 
ГИС окружењу, иако имају значајан темпо дигитализације, немају 
потребан ниво припреме и штампе и доступност невојним субјектима 
безбедности (примера ради један лист ТК кошта око 2200,00 дин. без 
ПДВ). Наведеној чињеници потребно је додати да већина публикованих 
дигиталних топографских карата има солидну застарелост с обзиром да 
су рађене на основу премера од пре 15 година.  

Осим што недостају наменске карте и други геотопографски 
материјали, евидентно је и недовољно стручно коришћење постојећих 
карата и планова (а и наставних садржаја топографије нема довољно у 
обукама по програмима стручног оспособљавања и усавршавања). 
Затим, неке карте и планови, због приручне израде и скромне инвент-
ивности полицијских кадрова и неафирмисаних приватних картограф-
ских фирми који их топографски и тематски моделују, не задовољавају 
стручно-методолошке претпоставке, па самим тим имају малу 
употребну вредност. Такође, у одређеној мери одсутне су информације 
о расположивим геотопографским материјалима, нарочито фотограф-
ским и дигиталним (сателитски снимци и други производи даљинске 
детекције као што су лидар и пиктометријска снимања – георефер-
енцирани вертикални и коси авио снимци, дигитални ортофото, фото 
карте и ГИС пројекти који су реализовани за потребе система од пос-
ебне важности и локалних самоуправа). 

Пројекат увођења ГИС технологија за потребе унутрашњих 
послова започет је пре десетак година и још је у фази изградње. То 
значи да наша полиција још увек није добила себи примерен систем 
геотопографског обезбеђења (Милојковић, 2007; Милојковић et al., 
2013; Милојковић, 2014). 
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Карактеристике геотопографског обезбеђења употребе 
јединица полиције у акцијама заштите и спасавања од поплава 

у мају 2014. године 
 

Неумањујући важност анализе стања и изналажења целовитог 
концепта геотопографског обезбеђења за све организационе делове 
МУП-а Републике Србије и за све елементарне непогоде и техничке и 
друге несреће које угрожавају геопростор Републике Србије, пред-
стојећи текст ће у првом делу имати акценат на неким аспектима 
геотопографског обезбеђења употребе јединица Дирекције полиције 
(као дела здружених снага безбедности за одбрану од поплава) које су 
учествовале у акцијама заштите и спасавања цивилног становништва, 
материјалних и културних добара од катастрофалних поплава у 
Обреновцу и Шапцу у мају 2014. године. Други део текста односиће се 
на предлог неких решења геотопографског обезбеђења употребе 
јединица полиције приликом њиховог ангажовања у акцијама заштите и 
спасавања од природних катастрофа, конкретније поплава. 

По проглашењу ванредне ситуације услед катастрофалних 
поплава, у поплављеним локалним самоуправама формирани су 
штабови за ванредне ситуације. Међутим, због почетног несналажења у 
појединим локалним самоуправама, Републички штаб за ванредне 
ситуације донео је одлуку да руковођење акцијама заштите и спасавања 
врше старешине војске и полиције, уместо председника општине. Тако 
је за команданта Оперативог штаба за одбрану од поплава у Шапцу 
(Штаб здружених снага безбедности за одбрану од поплава) постављен 
начелник Генералштаба Војске Србије, а за команданта штаба у 
Обреновцу командант Жандармерије.  

Након формирања наведених штабова требало је, између 
осталог, формирати радна графичка документа која за своју основу 
имају геотопографске материјале, како би се вршила процена ситуације 
и пратио ток спровођења акција заштите и спасавања, хигијенско-
епидемиолошки ризик, збрињавање угроженог становништва, мере 
асанације, заштита угрожене имовине, обезбеђење функционисања рада 
специјализованих јединица за заштиту и спасавање, комуналних 
служби, јавних предузећа, техничких система итд. (слика 5). 
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Слика 5 – Радне карте Оперативног штаба за одбрану од мајских 

поплава (Топографска основа ТК 1:25000, издање ВГИ, 1995) 
 

За потребе процене ситуације, као и за планирања и извођења 
акција заштите и спасавања, конкретно евакуације угрожених људи из 
поплављених стамбених објеката, коришћени су сателитски снимци, 
дигитални ортофото планови (најчешће резолуције 40 cm израђене у 
оквиру CARDS пројекта, епоха јул 2009. и август 2010. године) и 
размерни низ топографских карата издања Војногеографског института. 
Тако, на пример, за процену угрожености поплављеног геопростора 
(обим угрожених подручја и интензитет поплаве) и за планирање акција 
заштите и спасавања, отклањање последица и процену штете у 
Обреновцу и Шапцу (али и другим угроженим локалним самоуправама) 
коришћени су расположиви сателитски снимци (резолуције pan 1,5 
m/ms 6 m) са портала geoSrbija, који су настали 19. и 21. маја, а 
направила их је Airbus Defence & Space, француска компанија која се 
бави производњом сателита и с којом сарађује Републички геодетски 
завод, као и снимци које је израдио Сервис за управљање у ванредним 
ситуацијама и мапирање „Коперник“ (GIO Emergency Management 
Service – GIO EMS) (слика 6). 

 

   
 

Слика 6 – Сателитски снимци поплављеног геопростора –  
SPOT 6 и Kopernikus2 

                                                           
2 http://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component, приступљено 22. 12. 
2014. 
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Затим, ради праћења ситуације у реалном времену, на 
иницијативу Управе за везу и криптозаштиту, ангажован је тактички 
аеростатски систем – балон Управе граничне полиције, са камером за 
дневни и термовизијски надзор. Балон је постављен на 300-400 m од 
седишта Штаба у градском хотелу (висина дизања балона је до 200 m), а 
покривао је зону осматрања пречника до пет km. Током трајања 
ванредне ситуације, на подручју Обреновца коришћен је систем од 
девет камера (осам аеровидео камера и једна термовизијска камера). 
Видео сигнал HD резолуције са свих камера дистрибуиран је у штабове: 
Обреновац, Сектор за ванредне ситуације, КОЦ 192 и Кабинет министра 
(слика 7). 

 

     
 

Слика 7 – Тактички аеростатски систем 
 
Поред уложеног напора старешинског кадра и стручњака за 

геоинформационе технологије, процена угрожености, планирање упот-
ребе расположивих снага и праћење акције заштите и спасавања су били 
отежани. Наиме, поред потешкоћа у протоку и размени података о 
стању на терену између здружених снага, недостајали су савремени 
геотопографски материјали – геодетски планови у дигиталном облику, 
основне државне карте 1:5000 (ОДК5), дигитална топографска карта 
1:25000, тематске карте, дигитални ортофото планови и фото карте, 
катастри и други ГТМ израђени у ГИС окружењу (речни и водни 
информациони систем, пловидбене карте, карте водообјеката, Web 
картографски производи и производи даљинске детекције и др.). Разлог 
је, између осталог, то што су Војногеографски институт, Републички 
геодетски завод, јавна и комунална предузећа – пошта, електрод-
истрибуција, водовод и канализација, градска чистоћа, градско зеленило 
и др., израдили своје геотопографске материјале и ГИС пројекте, али 
њихове резултате нису уступили штабовима за ванредне ситуације, 
односно није решен начин достављања и међусобне размене 
геопросторних података без накнаде. Наведеном проблему требало би 
додати и чињеницу да су наведени субјекти и снаге заштите и спасавања 
за потребе прикупљања, обраде и анализе користили различита 
хардверско-софтверска решења, односно радили су на теренском 
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прикупљању података свако у свом „атару“, нецелисходно трошећи 
људске и материјалне ресурсе. 

Затим, посебан проблем при евакуацији угроженог станов-
ништва у Обреновцу био је недостатак геотопографских материјала са 
тачним адресним системом – кућни бројеви, називи улица, називи 
насеља – месних заједница и њихових мањих целина (какав је на пример 
израдила пошта, или дистрибутивна и комунална предузећа) (слика 8). 

 

 
Слика 8 – Исечак дигиталног ортофото плана Обреновца са адресним 

системом и висинском представом терена – еквидистанција 1 m3 
 
Наведени проблем је мултициплиран присуством поплављених 

објеката у уличном профилу или на путевима за евакуацију (потопљени 
аутомобили, жардињере, киосци и отпадни материјал који је донела 
бујица), затим лошим метеоролошким условима, а велико напрезање 
полицијских службеника и техничких средстава је готово истовремено 
ометало рад екипа за спасавање и евакуацију са моторним чамцима. 
Такође, био је изражен проблем немогућности процене даљег плављења 
услед надолажења новог плавног таласа (рачунање запремине и висине 
поплављеног геопростора није било могуће са дигиталног оротофото 
плана јер исти није садржао лејер дигиталног модела терена – 
дигитални модел висина) (слика 9). 

 

                                                           
3 Извор: МапСофт, Београд, (2014). 
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Слика 9 – Дигитални модел терена као лејер дигиталног  
ортофото плана4 

 

Примера о потребама за специфичним и сврсисходним подацима 
о угроженом геопростору има још, али потребно је навести и 
ограничења у њиховом несметаном обезбеђењу и коришћењу. Тако на 
пример, Војногеографски институ већ дужи низ година реализује 
пројекат израде дигиталне топографске карте размера 1:25000 (ДТК25) 
са централном топографскоm базом података која је усклађена са 
Националном инфраструктуром геопросторних података – НИГП и 
интероперабилна (Илић и Милојковић, 2011:48) са ГТМ за потребе 
оружаних снага земаља Партнерства за мир и Европске уније (Илић, 
2009:179) (слика 10). 
 

 
 

Слика 10 – Исечак Дигиталне топографске карте 1:25000 – варијанта 
фото карте5 

                                                           
4 Извор: Ливона д.о.о. Београд, (2014). 
5 Извор: Војногеографски институт, (2014). 
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Поменута топографска карта израђена је за 380 листова од 738 
колико је потребно да би се покрила национална територија картирања, 
али није доступна полицијским службеницима због недостатка 
финансијских средстава за њену набавку. При томе, потребно је навести 
још један релативно ограничавајући фактор набавке топографских 
карата, а то је чињеница да је Војногеографски институт 2012. године 
заштитио своја издања – расположиве геотопографске материјале код 
Завода за заштиту интелектуалне својине. Самим тим, свако законито 
коришћење топографских карата у даље комерцијалне сврхе подраз-
умева процедуру преноса ауторских права могућим корисницима уз 
финансијску накнаду (приближно 40.000,00 за један лист топографске 
карте који се може употребити на десет јединица новог картографског 
производа). О томе, као и о куповини топографских карата за неком-
ерцијално коришћење превасходно одлучује Генералштаб војске Србије 
– Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј2), која је надлежна 
команда Војногеографском институту, а рок за разматрање захтева и 
израду потребне документације износи 30 до 60 дана. 

Затим, врло значајне геопросторне податке за потребе заштите и 
спасавања од поплава могу да обезбеде производи даљинске детекције – 
сателитски и аерофотограметријски снимци (поготову ЛИДАР и 
беспилотни аерофотограметријски снимци). Међутим, знатан део тих 
сервиса није бесплатан и то такође представља ограничавајући фактор 
коме би требало додати релативно кашњење планиране реализације 
капиталних пројекта у домену интегрисаних геоинформационих решења 
на бази производа даљинске детекције (IGIS програми). С тим у вези 
значајно је споменути чињеницу да је, у складу са билатералним угов-
ором између Републике Србије и Републике Француске, Републички 
геодетски завод (РГЗ) имплементирао IGIS програм преко пројекта 
Национална инфраструктура просторних података и центар за даљ-
инску детекцију за Републику Србију, у сарадњи са француским конзор-
цијумом IGN France International и EADS Astrium, почев од 2010. 
године. Тематске компоненте програма су: геометријска и ЛИДАР ради-
оница; радионица за стерео реституцију и базу топографских података; 
радионица за едитовање карата; радионица за даљинску детекцију; ИТ 
подршка и имплементација wеб портала. 

Наиме, резултати IGIS пројекта на прикупљању података о 
геопростору, креирању производа и сервиса засновани су на 
имплементацији савремене технологије. У оквиру пројекта требало би 
да буде обезбеђен широк спектар топографско-картографских произ-
вода као што су: ортофото; више серија мозаика сателитских снимака; 
дигитални модел висина; високо прецизни дигитални модел терена на 
основу ЛИДАР снимања; 3Д топографска база података на основу 
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стереореституције; дизајн и припрема топографских карата; израда 
тематских карата применом даљинске детекције за апликације у 
областима пољопривреде и животне средине; web портали са сервисима 
за приступ и размену геопроизвода из пројекта и других извора. Затим, 
важни су и пројекти који се ослањају на капацитете развијене у оквиру 
IGIS пројекта, као што је IPA пројекат за израду мапа ризика од поплава 
на основу ЛИДАР снимања (пилот пројекат плавног подручја Тисе). 
Међутим, ти пројекти када буду готови и расположиви, неће моћи да се 
набаве без накнаде. 

За потребе геотопографског обезбеђења полиције од велике 
користи су беспилотне летелице које су погодне за авио премер и 
премер већих површина, односно за добијање метричких фотографија 
погодних за израду дигиталних геотопографских материјала и пружање 
услуга прикупљања геопросторних података и њихове анализе. Те 
летелице се називају беспилотни аерофотограметријски системи – БАС.  

Наиме, БАС представља нову геоинформациону технологију 
која је тек у развоју. Настала је као одраз потребе за премером мањих до 
средњих површина, сувише великих за класичан терестички премер 
(геодетским инструментом – тотална ГПС станица, ЛИДАР на стативу и 
др.), али недовољно великих и економски неоправданих за класичан 
аерофотограметријски премер (авионом, хеликоптером или сателитом). 
Такође, значајан лимитирајући фактор у развоју БАС били су: 
једноставност употребе и безбедност коришћења на опасним и 
неприступачним теренима, економичност и ниска цена коштања саме 
летелице, односно цена услуга по јединици времена ангажовања 
уређаја, већа ефективност и ефикасност прикупљања геопросторних 
података у односу на терестичке методе, брзина при пројектовању и 
„инстант“ летењу у односу на класичне фотограметријске технолошке 
поступке, и свестраност технолошког решења са великим бројем 
примена, које би у будућности требало врло брзо да се вишеструко 
повећа (Аџемовић, Миленковић, 2014:103). 

Мале беспилотне летелице имају камере високе резолуције (на 
пример 16 МP за летелицу „eBee“) с којом је могуће снимање слике 
терена просечном резолуцијом од 5 до 30 cm по пикселу. Након 
иницијалне провере података на терену (контрола преклапања делова 
терена и ортомозаик) мале резолуције 3D модел површина аутоматски 
добија прецизно геореференциран ортомозаик, док се код површинских 
објеката и равних изграђених делова геопростора mоже добити 
дигитални модел висина (DMT). За специјалне потребе корисника може 
се такође вршити даља оптимизација модела. У зависности од 
коришћене камере, добијају се ортофото снимци који могу да буду 
видљиви у делу спектра (RGB) или близу инфрацрвеног дела спектра 
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(NIR – Near InfraRed). Kомбиновањем RGB и NIR снимака, могуће је 
картирати дигиталне тематске карте које приказују индекс вегетације. 
Такође, продукти снимања су и дигитални модел површина који се 
може добити у више различитих формата (растер – grid модел, вектор – 
tin модел; облак тачака – 3D координате сваког пиксела), који су од 
посебног значаја за полицију (Милојковић, 2014:142), и посебно за 
систем заштите и спасавања од поплава, пре, у току и након 
испољавања те врсте елементарне непогоде (слика 11). 

    

 

Слика 11 – Детекција поплава уз помоћ беспилотне летелице „Sensefly 
eBee“ – Босут и Јамена6 

Презентована примена је посебно значајна у деловима геоп-
ростора за које не постоје аерофотограметријски снимци, или су се 
десиле значајне антропогене и природне промене у геопростору (као 
што су поплаве, клизишта, ерозија, шумски пожари и др.), а постојећи 
геотопографски материјали су стари 20, па чак и преко 40 година. 
Такође, аерофотограметријски снимци, израђени уз помоћ БАС могу 
послужити као геореференциране подлоге за израду ГИС пројеката од 
значаја за полицију, допуну постојећих геотопографских материјала, за 
навигацију до места реамбулације или интервенције и за разне анализе у 
оквиру процене геопростора (Милојковић, 2014:141). 

Међутим, производи снимања БАС (ортофото планови, дигит-
ални модели површина и др.) не садрже квантитативно-квалитативне 

                                                           
6 Извор: Воде Војводине, (2014). 
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податке о објектима и појавама у геопростору који су потребни поли-
цији у условима природних катастрофа, па је стога потребна интегр-
исана примена БАС и ГПС уређаја за ГИС. За наведене намене 
најпримеренији су ГПС уређаји за ГИС који представљају интеграцију 
ПДA рачунара и ГПС пријемника. Такве уређаје производи америчка 
компанија TRIMBLE, чији су стручњаци први извршили „спајање“ ГПС 
пријемника и рачунара са оперативним системом Windows Mobile, чиме 
је добијен лаган, портабилан и робусан уређај за рад на терену, тачности 
испод 1 m са диференцијалном корекцијом. Код тих уређаја пријемник 
региструје позиционе податке, а корисник уноси атрибутивне податке 
према унапред дефинисаној структури корисничког система (пројек-
тованом шифарнику). Такође, могуће је снимање објекта уз помоћ 
камере која прави геореференциране снимке, и/или повезивање са лас-
ерским даљиномером, сонаром и другим периферним уређајима (слика 
12).  

На релативно самом крају су могућности геотопографског 
обезбеђења засноване на резултатима разних пројеката који су рађени за 
потребе израде и праћења реализације изградње и реконструкције 
инфраструктурних објеката у Србији. За наведену намену вршена су 
лидар и аерофотограметријска снимања појединих коридора као што су: 
аутопут, гас, железница, хидротехнички системи, затим вршена су 
снимања за процену штете од поплава, израда урбанистичких и 
просторних планова, ажурирање катастра непокретности, израда ГИС за 
потребе локалне самоуправе или јавних предузећа итд. Међутим, и у 
елаборираном примеру потребно је нагласити већ наведен проблем 
дисперзије људских и материјалних ресурса у реализацији поменутих 
пројеката и немогућност набавке израђених геотопографских материј-
ала без накнаде. 

   

Слика 12 – ГПС уређаји за ГИС марке TRINBLE – Juno 3 и  
софтвер за премер и прикупљање атрибутивних података TerraSync7 

                                                           
7 Извор: Livona, (2014). 
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На крају, потребно је имати у виду и донаторске пројекте израде 
дигиталног ортофото-а за део подручја угрожених општина oд 
природних катастрофа, као што је то био случај општине Крупањ и 
клизишта у општини Мали Зворник, који су реализовале београдске 
фирме за геоматику GeoGIS Consultants и Livona (слика 13). 

 

 
 

Слика 15 – Клизиште снимљено уз помоћ мале беспилотне летелице 
„Sensefly eBee“8 

 

Закључак 
 
Природне катастрофе и техничко-технолошких несреће због све 

веће учесталости и последица, као и њихове комплексности и 
непредвидивости (Кековић et al., 2011:17), постају све озбиљнији 
безбедносни изазов за полицијску организацију Србије. То недвос-
мислено показују искуства и поуке из ангажовања јединица дирекције 
полиције у мајским поплавама које су имале катастрофалне последице, а 
која су у раду елаборирана на примерима Обреновца и Шапца. Наиме, 
недостатак савремених и специфичних геотопографских материјала 
осетио се као акутан проблем обезбеђења интервенције полиције у 
акцијама спасавања, евакуације и збрињавања људи, материјалних и 
културних добара, као и код заштите угрожене имовине, обезбеђење 
функционисања рада специјализованих јединица за заштиту и спас-
авање, комуналних служби, техничких система, грађевинске оперативе 
и других субјеката и снага националног система заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

Геотопографско обезбеђење је динамична и непрекидна научно-
производна делатност војних и цивилних гедетских служби које би 
применом савремених техничко-технолошких решења требало да 
стално прате промене у садржају геопростора, врше њихову обраду и 
израду у облику гетопографских материјала и исте достављају 
полицији. Међутим, због застарелости и наменске непотпуности посто-

                                                           
8 Извор: Livona, (2014). 
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јећих геотопографских материјала, као и због административних, 
правних и материјално-финансијских и других ограничења, полиција у 
националним оквирима ни до данас нема себи својствен систем 
геотопографског обезбеђења. 

Одељење за ГИС Управе за ИТ и поједине организационе 
јединице Дирекције полиције и Сектора за ванредне ситуације бележе 
видан напредак у решавању проблема геотопографског обезбеђења, али 
нису у могућности да самостално и у постојећем кадровском и матер-
ијалном смислу задовољи потребе за савременим и специфичним пода-
цима о геопростору. Прецизније речено, има одличних стручњака, али 
нема довољно системског приступа и стабилног финансирања. Наиме, 
системски није више одрживо решење да се ИТ стручњаци за ГИС, 
старешине командно-штабног и оперативно-планског профила или 
полицијски службеници који обављају послове инструктора топог-
рафије (иако су нека од тих места укинута у ранијим систематизацијама) 
сналазе на различите начине и да тај део посла зависи од њихове 
инвентивности, сналажљивости и ентузијазма. Такође, посебан проблем 
је непостојање систематизованих радних места за ГИС по дубини, чиме 
би се у одређеној мери решио проблем прикупљања, дигитализације, 
анализе, картографске визуелизације и ажурирања постојећих геото-
пографских материјала и база података. 

Решавање проблема целовитог геотопографског обезбеђња 
полиције, али и дела који се односи на употребу јединица полиције при 
интервенцији у условима природних катастрофа, могуће је у знатној 
мери кроз упознавање припадника полиције са карактеристика и 
могућностима коришћења недовољно познатих врста фотографских и 
дигиталних геотопографских материјала и њиховим оспособљавањем за 
израду себи својствених геотопографских материјала применом најнов-
ије технологије даљинске детекције (ЛИДАР и беспилотни аерофотог-
раметријски системи) и што масовнијем коришћењу ГПС уређаја за 
ГИС. Наведену активност требало би реализовати путем обуке по 
програмима стручног оспособљавања и усавршавања из полицијске 
топографије, заједно са другим наставним садржајима из области 
заштите и спасавања од природних катастрофа (пре свега о мерама заш-
тите и спасавања и обуци у пливању, првој помоћи и руковању намен-
ском опремом), и то најпре на нивоу оперативног нивоа руковођења. 

Такође, неизоставна су и нова, флексибилна правна, организ-
ациона и материјално-техничка и финансијска решења. 

Као прво решење, требало би сагледати могућност да се изврши 
идентификација свих државних и приватних субјеката који се баве 
прикупљањем и обрадом података о геопростору и учинити додатни 
напор да се снажније настави пројекат изградње националне инфрастру-
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ктуре геопросторних података, чији би правни оквир обавезао све држ-
авне и приватне субјекте који се баве неком врстом геотпографског 
обезбеђења да достављају по један примерак израђеног геотопографског 
материјала Војногеграфском институту, Републичком геодетском заво-
ду и надлежној организационој јединици МУП-а Републике Србије – 
Управи за ИТ, Одељењу за ГИС. Оквир би подразумевао и обавезну 
размену и достављање геотопографских материјала између ове три 
институције без материјалне надокнаде (Милојковић, Млађан, 2012:459; 
Милојковић et al., 2013:156; Милојковић, 2014:142). На презентовани 
начин могуће је коришћење заједничких ресурса и информација добиј-
ених на основу прикупљених геопросторних података у претходном 
периоду, чиме би се добила реалнија слика ситуације на терену прил-
иком интервенције и већа ефективност и ефикасност субјеката и снага 
заштите и спасавања у превентивном, проактивном и оперативном дело-
вању у условима све присутнијих елементарних непогода са могућим 
катастрофалним последицама. 

Друго решење односило би се на редизајн радних задатака у 
систематизацији радних места полицијских службеника појединих 
организационих јединица МУП-а Републике Србије, чиме би они у 
оквиру превентивне делатности имали минимум 20% прерасподеле 
радних обавеза на прикупљању геопросторних података од значаја за 
полицију и ажурирање геотопографских материјала у ГИС окружењу. 

Као треће, потребно је размишљати о могућностима реализације 
пилот пројекта прикупљања геопросторних података уз помоћ изнајм-
љених или сопствених беспилотних летелица (као што их развија и наб-
авља Војска Србије), или обједињавањем снага и средстава Хелико-
птерске јединице МУП-а Републике Србије, Републичког геодетског 
завода и Војске Србије за аерофотограметријско снимање на деловима 
националног геопростора од посебног значаја за полицију, или макар о 
изналажењу минималних финансијских могућности за набавку и обуку 
за рад на ГПС уређајима за ГИС. 
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Geo-Topographic Support to the Use of Police Units in 
Protection and Rescue of Flood in May 2014 

 
Abstract: In addition to considering the phenomenology and the 

consequences of torrential floods, the state of geo-topographic security 
within Serbian police organisation and experience of geo-topographic 
security of joint forces of Directorate of Police of the Republic of Serbia on 
protection and rescue of flood in Serbia in May 2014 were presented.  

The paper therefore presents a model of geo-topographic security 
within which relies on possibilities for designing relevant and contemporary 
digital geo-topographic materials using GPS devices for GIS produced by the 
US company TRIMBLE and an aerial imaging system based on the use of the 
Swiss-made eBee unmanned aerial vehicle. 

The closing part of the paper offers suggestions for improving 
professional and educational, normative and legal, as well as financial 
framework for approaching the issues in focus. 

Key words: geo-topographic security, modern geo-topographic 
materials, geo-information technologies, torrential floods, emergency, 
protection and rescue, Directorate of Police 
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у ванредним ситуацијама 

 
Апстракт: Од ефикасности менаџмента информација зависи 

успех поступања у ванредним ситуацијама. Ефикасним и отпорним 
системом за планирање, прикупљање, обраду и достављање информ-
ација смањује се укупно време за доношење одлуке и повећава време 
реакције система усмерено на даље ширење, превенцију или санирање 
последица штетног догађаја. Кад год је то могуће, треба деловати у 
условима извесности или при смањеном ризику, а доносилац одлуке се 
мора довести у повољан информациони оквир за одлучивање. Менаџме-
нтом информација мора се остварити потпуна и правовремена кому-
никација са свим заинтересованим субјектима у ванредној ситуацији: 
медијима, грађанима, трећим земљама и међународним институ-
цијама.  

Кључне речи: менаџмент информација, ванредна ситуација, 
управљање ризиком, информациона надмоћ, претња. 
 

Увод 
 

Развој друштва је генерисао, поред неких традиционалних, и 
неке нове облике непредвиђених околности које угрожавају редовно 
функционисање различитих система, терминолошки одређених као кри-
зне ситуације или кризе (Даничић, Максимовић, 2014:41). Сложени и 
бројни друштвени утицаји, као и постојање различитих аспеката трет-
ирања феномена безбедности, попут националне (Бајагић, 2006:221; 
Маринковић, 2007:58), људске (Ђорђевић, Кековић, 2011:80), економске 
(Илић, Праћа, 2012:114), социјеталне, енергетске, еколошке (Љуштина, 
2009:167), корпоративне (Петровић, Синковски, 2012:86), и сл., гене-
рисали су нове приступе у сфери кризног менаџмента и дефинисања 
профила менаџера безбједности. 

Ванредне ситуације су велика опасност по безбедност грађана и 
имовине Републике Србије. Цео спектар узрочника, природних и 
вештачких, предвидивих или непредвидивих ствара ситуације које се 

                                                 
* E-mail: mavrakdano@ptt.rs 
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разликују од свакодневних, ситуације у којима је потребна интервенција 
стручних органа и служби да би се у што краћем времену санирале 
последице, деловало превентивно на спречавању додатних проблема, и 
што пре цео државни систем и друштво вратило у редовне оквире 
функционисања. 

Број и врста информација којима располажу доносиоци одлука у 
ванредним ситуацијама намећу услове одлучивања, тј. да ли ће се 
одлуке доноси у условима потпуне извесности, у условима ризика или 
потпуне неизвесности. 

Доношење одлука у ванредним ситуацијама је најчешће у усло-
вима ризика, али успешним менаџментом информација у врло кратком 
року се може прећи у повољније услове одлучивања потпуне извесности 
када су изгледи за правилну одлуку и успех операције највећи. 

Када наступи ванредна ситуација, почиње трка с временом у 
коме треба добити праве податке, направити информације, проценити 
ситуацију и донети одлуку. Које податке тражити? Од кога их можемо 
тражити? Ко је способан да их обради? Коме се достављају ти подаци − 
само су неки од изазова поступања у ванредним ситуацијама. Менаџер 
информација мора да управља информацијама у ванредној ситуацији јер 
ће само тако поставити доносиоца одлуке у повољнији положај у односу 
на претњу, омогућити му да донесе правилну одлуку и да цео систем 
реаговања усмери тако да се пређе у најповољнији временски и 
информациони оквир деловања који ће водити успеху. 
 

Значај менаџмента информација у ванредним ситуацијама 
 

Деловање у ванредним ситуацијама је недвосмислено повезано 
са процесом идентификовања, мерења и управљања ризиком који је у 
теорији познат као risk management. Ризик као појам дефинисан је на 
нивоу Републике Србије у Закону о ванредним ситуацијама, у члану 8, 
став 8, као вероватност да ће се несрећа појавити у одређеном 
временском раздобљу, околностима и са одређеним негативним после-
дицама. Ризик jе практично немогуће потпуно елиминисати. Он се може 
умањити ефикасним програмом контроле ризика. Свака информација, 
па макар заснована на претпоставкама о околностима под којима се 
неки штетни догађај може десити у будућности, потенцијално развија 
мере превенције да до таквог догађаја не дође. Информације саме не 
могу спречити штетни догађај, али могу значајно допринети превентиви 
штетног догађаја и ублажити или спречити део последица које ће 
наступити. У тој ситуацији већ говоримо о управљању ризиком, а то се 
може постићи идентификовањем опасности, проценом опасности за 
одређивање ризика, контролом ризика и доношењем одлуке, контролом 
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спровођења одлуке и надзором и вредновањем ризика (Каровић, 2013:-
15-28). 

Управљање ризиком обухвата доношење одлуке на основу 
расположивих информација и продуката из претходне фазе, развијање 
методологије контроле, а затим имплементација и процена резултата 
деловања (Каровић, 2013:15-28). Процес одлучивања је скуп свих 
радњи, од идентификације проблема до провере ваљаности избора 
праваца акције, тј. одлуке која представља решење проблема.  Према 
класичној теорији одлучивања, у односу на број информација са којима 
располажемо, постоје три врсте одлучивања: 

 одлучивање при извесности је случај када су све чињенице у вези 
са проблемом који се решава познате.  

 одлучивање при ризику − случај када је стање проблема који се 
решава непознато, али постоји објективна или емпиријска 
евиденција (информације) о њему која доносиоцу одлуке 
омогућава да различитим стањима природе додели 
одговарајуће вероватноће наступања.  

 одлучивање при неизвесности се дефинише као ситуација где је 
стање проблема који се решава непознато и немогуће је доћи до 
информација на основу којих се могу доделити вероватноће 
наступања појединих стања (Каровић, 2013:25). 
Присутне су две променљиве које дефинишу ниво ризика у 

ванредним ситуацијама: познавање проблема (које се заснива на инфо-
рмацијама) и број информација које одређују вероватноћу наступања 
појединих стања. Одлучивање је засновано на логичкој и кванти-
тативној анализи постојећег стања, али је у значајној мери детерми-
нисано искуством и интуицијом доносиоца одлуке. 

Менаџмент информација обухвата: планирање, прикупљање, 
обраду и достављање информација корисницима у циљу смањења 
ризика од будућих штетних догађаја, ефикасног одлучивања у санацији 
последица догађаја који су наступили (Миловановић, 2004) и омог-
ућавања доносиоцу одлуке да делује у условима смањене неизве-сности. 
Да би се успешно организовао систем менаџмента информација у 
ванредним ситуацијама, он треба да буде организован на следећим 
принципима: 

1. дефинисање надлежности упућује на то да се прикупљање 
података спроводи на основу смерница команданата штаба, а да 
стручне послове обављају органи из састава штаба или органи-
зацијске целине Сектора за ванредне ситуације. Органи за пост-
упање у ванредним ситуацијама су привремени органи који се 
наменски формирају у склопу превенције или реакције на кризу, 
у складу са Уредбом о саставу и начину рада штабова за 
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ванредне ситуације (Службени гласник РС, бр. 98/2010). Уредба 
дефинише ко улази у састав штабова за ванредне ситуације по 
нивоима ангажовања, ко руководи штабовима, а дефинисано је и 
да стручне и административно-техничке послове потребне за рад 
надлежног штаба обављају организационе јединице надлежне 
службе, у овом случају Сектора за ванредне ситуације МУП РС. 
С обзиром на одређену организацију и надлежности може се 
сматрати да је командант штаба за ванредне ситуације најодг-
оворније лице за предузимање мера у ванредним ситуацијама, те 
да има функцију менаџера ризика. Начелник штаба за ванредне 
ситуације је руководилац надлежне организационе целине 
Сектора за ванредне ситуације, па се, с обзиром на стручност 
коју треба да поседује, може сматрати проценитељем ризика. 
Тежиште рада менаџера информација је да, у складу са захте-
вима менаџера ризика, у сарадњи са проценитељем ризика 
процени ризик. Велики број захтева и информација мора бити 
примљен, евидентиран и обрађен, те је и за ове сегменте 
потребно обезбедити стручно лице –из састава организационе 
целине Сектора за ванредне ситуације МУП. Дакле, када се 
одреде задаци и када је позната структура ланца људи који 
учествују у менаџменту информација најодговорнијих лица, 
остварен је битан предуслов за успешну реализацију задатака. 
Стање ствари је у пракси доста сложено и детаљно изнето у 
Националној стратегији заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 86/2011). У анексу 
Стратегије изнети су закључци анализе стања области 
ванредних ситуација у Републици Србији, дат је приказ елеме-
нтарних непогода и других стања опасности, и наведено где су 
препознати одређени недостаци постојећег система заштите и 
спасавања. У домену људских ресурса и едукације препознати 
су следећи проблеми: 

 неадекватна квалификованост и технолошка дисциплина 
расположивих људских ресурса; 

 недостатак специјализованих кадрова; 
 недовољна обученост професионалног кадра; 
 неприпремљеност и низак ниво капацитета локалне 

самоуправе; 
 неразвијена култура превенције. 

2. координација рада − да би се цео систем учинио што ефика-
снијим, уштедело време и ресурси, потребно је остварити 
сарадњу и координацију на задацима прикупљања података и 
информација јер је у зони која је обухваћена ванредном ситу-
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ацијом ангажовано доста стручних служби. Тако ће се избећи 
ситуација да „сви раде све и свако за себе“. То је још један од 
проблема који је препознат у Националној стратегији заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама, где се утврдило да по 
питању сарадње, координације и расположивости информација 
постоје следећи пропусти: 

 недовољна координација између субјеката система 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

 недовољна сарадња између научних и истраживачких 
институција и 
директних корисника истраживања; 

 недовољна сарадња са невладиним и приватним секто-
ром; 

 потреба за унапређењем међународне сарадње. 
3. усмереност − активности менаџмента информација усмеравају 

се ка томе да се правовремено добију информације о претњи/ 
догађају, које ће омогућити повољније околности за 
одлучивање. 

4. тачност − при изради процена користе се информације доби-
јене на основу прикупљених података. Вредност процене непос-
редно зависи од квалитета информација и података, али и од су-
бјективних ставова аналитичара;  

5. непрекидност − важно је да систем менаџмента информација 
функционише непрекидно све време трајања ванредне ситу-
ације, а можда и по њеном завршетку, док се све службе и 
органи не врате у редовне оквире деловања; 

6. еластичност и отпорност − систем мора бити прилагодљив 
свим насталим ситуацијама и отпоран на проблеме до којих 
може доћи у току ванредне ситуације (прекид веза, недостатак 
струје ...); 

7. иницијатива − менаџер информација мора да има иницијативу и 
мора активно да ради на прикупљању података и информација. 
Тражење информација и инсистирање да друге стручне службе 
шаљу извештаје је потребно и неопходно; 

8. доступност − информација губи на вредности ако до корисника 
не стигне на време, те мора бити правовремено доступна у јасној 
и употребљивој форми. Правовременост се постиже дефини-
сањем приоритета у достављању. 
Оно што битно одређује начин поступања и менаџмент 

информација у ванредним ситуацијама је расположиво време за процену 
ситуације. Најнеповољнија варијанта је временски ограничено деловање 
у ванредној ситуацији са непознатим узрочником или комбинацијом 
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познатих узрочника и рецидива главног ризика који могу 
искомпликовати ситуацију и изазвати тзв. вишеструки ризик.1 Време 
планирања (у односу на време наступања штетне појаве) и количина 
познатих информација дефинисаће врсту планирања, тј. да ли је у 
питању превентивно планирање или планирање одговора на кризу. 
Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 
96/2012) поред методологије процене угрожености дефинише различите 
врсте планова који одређују начин поступања у ванредним 
ситуацијама.2 

 

                                                 
1 Један главни узрочник проузрокује више догађаја који некада могу бити опаснији од 
примарног узрока – нпр. разоран земљотрес који поред последица типичних за 
померање тла проузрокује и испуштање отровних и штетних материја у воду или 
атмосферу (сценарио нуклеарне електране Фукушима у Јапану). 
2 Национални план и планови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
аутономних покрајина, управних округа и јединица локалне самоуправе садрже: план 
приправности − спремности за деловање у ванредним ситуацијама; план мобилизације − 
активирања снага заштите и спасавања у случају непосредне опасности или настанка 
ванредне ситуације; план заштите и спасавања по врстама опасности (у складу са 
проценом угрожености); план мера и задатака цивилне заштите; план осматрања, раног 
упозоравања, обавештавања и узбуњивања; план употребе снага и средстава заштите и 
спасавања; план ублажавања и отклањања последица елементарних непогода и других 
несрећа; план информисања јавности. 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама привредних друштава и других 
правних лица садржи: план приправности − спремности за деловање у ванредним 
ситуацијама; план мобилизације − активирања сопствених снага и средстава ради 
извршења задатака у области заштите и спасавања, добијених од надлежних штабова за 
ванредне ситуације; план осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања − 
израђују га привредна друштва и друга правна лица која су, према Закону о ванредним 
ситуацијама, дужна да обезбеде благовремено осматрање, рано упозоравање, 
обавештавање и узбуњивање становништва о опасностима (електропривреда, 
водопривреда, метеорологија, сеизмологија и др.); план мера и задатака цивилне 
заштите − израђује се за потребе запослених и кориснике услуга правних лица и 
подразумева: узбуњивање, евакуацију, склањање, збрињавање угрожених, прву помоћ, 
заштиту од пожара и друге мере и задатке у складу са сопственом проценом (саставни 
део овог плана је преглед средстава за личну, узајамну и колективну заштиту); план 
извршења задатака утврђених Националним планом, окружним и планом јединица 
локалне самоуправе. 
Органи државне управе, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне 
самоуправе и друге организације израђују сопствени план заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама који садржи: план приправности − спремности за деловање у 
ванредним ситуацијама; план мобилизације − активирања сопствених људских и 
материјалних ресурса; план мера и задатака заштите и спасавања по врстама опасности, 
и план мера и задатака цивилне заштите. Упутство о методологији за израду процене 
угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Сл. гласник 
РС, бр. 96/2012. 
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Оптимизација менаџмента информација  
у ванредним ситуацијама 

 
На нивоу Републике Србије, у складу са Законом о ванредним 

ситуацијама, функционише систем организација које непрекидно прате 
и прикупљају податке о евентуалним узрочницима ванредних ситуација 
(Републички хидрометеоролошки завод, Републички геодетски завод, 
Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 
Србије, привредна друштва која по закону морају имати сопствени 
систем надгледања јер раде са опасним материјама и др.).  

Ванредну ситуацију изазивају догађаји који су се већ десили или 
ће се сигурно десити на делу или на целој територији Републике Србије, 
регионално или глобално, а имају последице на безбедност њених 
грађана и имовине. 

То су окидачи који ће покренути читав систем реаговања у 
ванредним ситуацијама. Менаџер ризика не мора да разуме цео 
проблем, али зато има стручне органе који га извештавају и саветују 
шта треба да се уради. Проценитељ ризика ће изнети процену тренутне 
ситуације, односно оно што до сада знамо (потпуна информација), и 
који су недостаци по питању неопходних информација. Менаџер 
информација бележи ове захтеве, сматра их приоритетом за деловање и 
предлаже шта треба хитно предузети да би се до њих дошло, који су 
проблеми у прикупљању података и како их решити, прави листу 
потенцијалних извора са којима може испунити захтеве, саставља листу 
ризика за снаге за прикупљање података, као и листу чињеница и 
претпоставки. Ако се располаже довољним бројем информација о 
догађају3, то ће значајно смањити време потребно за процену ситуације 
и идентификовање проблема4.  

                                                 
3 Информација о потенцијалним опасностима од удеса, превентивним безбедносним 
мерама и поступцима и мерама у случају удеса привредног друштва и другог правног 
лица, коју су ова лица дужна да учине доступном јавности, треба да садржи опште 
податке о привредном друштву и другом правном лицу; податке о опасним материјама 
(врста, количинa, особине опасних материја); вероватноћу настајања удеса; детаљан 
опис могућег развоја удеса, односно услове под којима настаје; процену обима и 
озбиљности последица удеса; опис техничких параметара опреме која се користи за 
безбедност постројења; интервентне мере за спречавање, ширење и отклањање 
последица удеса; мере заштите и спасавања; податке о опреми која се користи за личну 
заштиту становништва у непосредној зони угрожености од ефеката удеса; организацију 
обавештавања и узбуњивања; податке о снагама и средствима за реаговање у случају 
удеса. Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у 
случају удеса, Сл. гласник РС, бр. 18/2012. 
4 Идентификација проблема може се сажети у три корака: препознавање, прихватање и 
дефинисање проблема. Каровић, С., (2013). Управљање и квантификација ризика у 
процесу доношења војних одлука, Нови гласник, бр. 1, стр. 15-28. 
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Менаџер информација у исто време мора да руководи захтевима 
за информацијама, снагама које прикупљају неопходне податке, и да 
испуни свој општи задатак − мисију у смислу обезбеђења квалитетних и 
правовремених информација проценитељу и менаџеру ризика. 

Када је у питању управљање захтевима за информацијама, 
менаџер информација у току процене ситуације мора блиско да сарађује 
са проценитељем ризика и да при томе одговори на следећа питања: 

1. Шта је узрочник ванредне ситуације? 
2. Где се десио догађај и какве су последице? 
3. Које институције су већ реаговале и са којим снагама? 
4. Да ли си информисани сви који у систему треба да буду 

информисани? 
5. Које су границе угрожене зоне? 
6. Које су границе зоне од интереса?5 
7. Да ли у угроженој зони постоје специфичне околности од 

значаја за успех планирање операције (болести, приоритети 
за деловање …)? 

8. Колике су досадашње жртве и околности страдања? 
9. Каква је анализа повредивости? 
10. Колики је број, распоред и структура становништва? 
11. Да ли је локално становништво информисано о поступцима 

за време ове ситуације? 
12. Које категорије становништва су најугроженије и где се 

налазе? 
13. Да ли међу становницима има појаве нове болести или неке 

врсте заразе? 
14. Да ли је становништво расположено за сарадњу? 
15. Да ли постоје и која су ограничења у употреби људи и 

технике у специфичним ситуацијама?6 
16. Да ли је нарушен систем функционисања државе у том 

реону − нереди, пљачке, озбиљније нарушавање јавног реда 
и мира, што може угрозити безбедност грађана и имовине? 

17. Да ли је потребно тражити помоћ од државе или неке 
међународне организације? 

18. Како време (астрономско) утиче на успех операције и начин 
поступања? 

19. Како време (као доба дана и ноћи) утиче на успех 
операције? 

                                                 
5 То су зоне које могу бити угрожене претњом, или нека дешавања из тих зона могу 
утицати на успех операције у угроженој зони. 
6 Ако је у питању нека хаварија у хемијском постројењу или епидемија, мора се знати са 
каквом заштитном опремом се улази у угрожену зону. 
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20. Како време (као атмосферска појава) утиче на успех 
операције (падавине, ветар, температура, магла, сунце ...)? 

21. Како терен утиче на начине поступања у датој ситуацији?7 
22. Које су препреке за поступање у датој ситуацији? (КоНз, 

поплављено земљиште, оштећени путеви, мостови и пруге, 
одрони, клизишта, колоне аутомобила са лицима која беже 
од опасности, локално становништво ...)? 

23. Како терен утиче на организацију система осматрања и 
јављања? Одредити (ако већ није одређено) које су то 
сигурне локације где је претња минимална. 

24. Који су кључни терени за успех − неуспех операције? Треба 
поставити питање где успех операције може бити доведен у 
питање или ако не контролишем ову тачку (процес), не 
контролишем ситуацију (насипи, становништво, тунели ...). 

25. Одредити правце приласка (дефинисати из ког правца 
претња може доћи и куда се могу кретати наше снаге). 

26. Какви су смештајни капацитети за људе који су изгубили 
домове или били присиљени да их напусте? 

27. Какви су капацитети и могућности здрaвствених установа? 
28. Да ли на терену функционише систем снабдевање струјом и 

водом? 
29. Остали подаци и информације по потреби.8 
30. Дефинисати врсту претње (поплава, одрон, акцидент, 

експлозија УБС, хаварија, епидемија, велике саобраћајне 
незгоде ...). 

31. Да ли постоје и каква су претходна искуства везана за такву 
врсту претње (научене лекције); ова искуства представљају 
у датој ситуацији својеврстан шаблон деловања за ту врсту 
претње.9 

                                                 
7 Кроз процену терена треба оценити како он утиче на наше поступке и на претњу. 
Методологија процене земљишта може бити различита за различите претње. У некој 
ситуацији (нпр. хемијски акцидент) више значаја биће дато педолошком и геолошком 
саставу тла, подземним водама и другим факторима који се, условно речено, налазе 
испод површине, јер се претња може ширити испод површине. У другим ситуацијама 
процена ће бити усмерена на површинске елементе из процене земљишта (препреке, 
заклони и склоништа, осматрање, кључни терени, правци приласка). 
8 Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама, Сл. гласник РС, бр. 96/2012. 
9 Највећи проблем је претња за коју немамо никаквих показатеља како се понашала у 
ранијим ситуацијама, јер ће тада вероватноћа грешке у процени бити већа. 
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32. Шта је то што опредељује како ће се претња развијати − 
дефинисати окидаче који су различити за сваку претњу.10 

33. Дефинисати степен вероватноће и врсте вишеструког 
ризика? 

34. Шта је највероватнија и најопаснија варијанта за развој 
претње − фактор време? 

Ово су општа питања која обухватају процену ситуације са 
аспекта проценитеља ризика и менаџера информација. Одговори на 
специфична питања која буде постављао проценитељ ризика у вези са 
конкретном ситуацијом, регионом, постројењем, објектом могу се наћи 
у проценама и плановима који морају постојати у складу са Законом о 
ванредним ситуацијама. 

Проценитељ ризика мора да препозна како ће се ситуација 
развијати у неком времену описујући кључне догађаје који ће одредити 
како ће се претња развијати. Већ постојећи захтеви за информацијама и 
наведени кључни догађаји чине основу процеса планирања прикупљања 
података. Ради ефикасности система и оптимизације ресурса потребно 
је одредити које су то тачке, локације или институције одакле је потр-
ебно обезбедити континуиран доток информација. Они ће добити статус 
локација посебног интересовања јер ће се управо на тим локацијама, у 
процењеном времену, одиграти кључни догађаји или пратити кључни 
параметри који ће одредити варијанту развоја претње. 

Након дефинисања захтева за информацијама, места и времена 
где ће те информације бити прикупљане, потребно је препознати и 
одредити која организација, институција, па чак и појединац могу да 
изврши задатке прикупљања података. Да би се скратило време тражења 
посебних планова и процена, оптимално би било да надлежна 
канцеларија Сектора за ванредне ситуације има копије свих планова и 
процена за територију за коју је надлежна. 

Описаном методом рада дефинисаће се захтеви за инфор-
мацијама, време, место и потенцијални прикупљачи и извори инфор-
мација.  

С обзиром на ограничено време поступања у ванредним ситу-
ацијама, оправдано се поставља питање да ли овај план треба да буде 
део укупних планова који се раде пре настајања штетног догађаја. План 
треба урадити у мери у којој је могуће предвидети дешавања, али у 
сваком случају боље је имати основу на коју се могу надоградити 
захтеви новонастале ситуације. 

                                                 
10 Нпр. за поплаве: метео ситуација, ниво водостаја, количина падавина, количина снега 
који се топи, стање насипа и брана, стање терена, клизишта, стање опасних постројења, 
локација насеља, саобраћајница и сл. 
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Прикупљање података о догађају који је наступио почиње од 
момента његовог настанка. Прикупљање података о ризичном догађају 
почиње много пре његовог наступања и у функцији је умањења ризика. 
Скоро је немогућа ситуација да број почетних информација о догађају 
буде једнак нули. Количина познатих информација ће се повећавати 
како одмиче време од штетног догађаја и то ће бити добра основа за 
почетак процеса процене ситуације. Велики број података и инфор-
мација долазиће од појединаца и институција које располажу неким 
сазнањем у вези са ситуацијом. Прикупљачи ће бити суочени са разл-
ичитим степеном поузданости и за очекивати је да ће се о неким 
захтевима за информацијама знати много више него о другим. Тражење 
података од других лица и организација, посебно оних у ланцу руков-
ођења, је императив. Треба инсистирати на редовном слању извештаја и 
обавештења. Праћењем учинка прикупљачких органа прати се степен 
реализације задатака. У том смислу потребно је преус-меравати пажњу 
− тежиште рада на оне захтеве који су у првом реду приоритета и о 
којима се ништа или врло мало зна. 

Обрада података је процес којим се од података добијају 
информације и процене неопходне за поступање у ванредној ситуацији. 
Овај процес може реализовати аналитичар, аналитичар у комуникацији 
са аутоматизованим системима за обраду података или, у неким 
случајевима, само аутоматизовани системи, без учешћа човека. 
Савремени аутоматизовани системи који обрађују више различитих 
задатих параметара реаговаће одмах када се неки од параметара нађе 
ван задатих оквира и у том случају улога човека у процесу обраде, 
достављања, па и поступања сведена је на минимум.11 

Реалност нам говори да се доста ванредних догађаја дешава у 
областима које нису потпуно или нису уопште аутоматизоване, па је 
улога човека као аналитичара настале ситуације неизбежна. Да би се 
избегла конфузија и осигурала потребна тачност процена и инфор-
мација, методологија обраде података треба да буде јединствена за цео 
систем. Потребно је усвојити одговарајуће процедуре и терминологију, 
које ће обезбедити интерну разумљивост унутар система, на нивоу целе 
државе и у међународној комуникацији.12 

Обрада података обухвата више подкорака: 
1. сравњивање података обухвата: регистровање, сортирање и 

груписање међусобно повезаних података. Прва фаза обраде 

                                                 
11 Овакав начин реаговања имају савремени противпожарни системи, системи у 
хемијским постројењима и сл. 
12 У смислу дефинисања основних појмова − израде речника појмова у ванредним 
ситуацијама на српском, енглеском, а можда и на језицима околних земаља. 
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података почиње пријемом податка и уношењем на карте, у 
постојеће базе или дневнике.  

2. оцењивање података је процес којим се процењује поузданост 
података којима располажемо. Обухвата оцену поузданости 
извора, оцену поузданости прикупљачког органа, оцену 
тачности податка;13 

3. анализом и интеграцијом уочавају се битни детаљи података, 
врши њихово упоређивање са већ постојећим и, ако постоји 
основа, уочавају се шаблони, периодичност у понављању или 
неке друге логичке правилности које нас могу довести до 
закључка о некој карактеристици претње; 

4. интерпретација је мисаони процес надоградње постојећих 
знања о некој појави, заснован на новим подацима и знању и 
искуству аналитичара. Анализа заснована на искуству и 
интуицији укључује ранија знања о појави и процесу, али 
подразумева одсуство нових информација о конкретном 
догађају; 

5. достављање података и информација − подаци који су 
обрађени морају бити прослеђени корисницима на даље 
поступање. Информације се шаљу старијем штабу за ванредне 
ситуације, другим корисницима у систему реаговања у 
ванредним ситуацијама, грађанима, медијима, страним држа-
вама и организацијама. Менаџер ризика има обавезу и 
одговорност да доставља информације заинтересованим 
странама, али да води рачуна о садржају и могућим последицама 
тих информација. Информисање јавности о претњи и начинима 
поступања грађана је битан предуслов за умањење последица 
неке претње, али информације морају бити представљене на 
начин да не изазову панику или нереде који ће додатно отежати 
ситуацију.14 Онај ко доставља информације мора да води рачуна 
да се порука одређеног садржаја у прихватљивој форми кроз 
неки комуникацијски канал достави примаоцу да би је он размео 
на пожељан начин. Систем за пренос информација мора да буде: 
поуздан, отпоран, доступан и пропустљив. Суштински помак у 
фази достављања података и информација оствариће се када 

                                                 
13 Један од корисних примера је организација сајта Poplave.rs, који је за време поплава у 
мају 2014. године организовала група волонтера из Београда, који су праћењем 
друштвених мрежа, преко скајпа и у директној телефонској комуникацији прикупљали и 
проверавали информације о дешавањима на терену. За проверу тачности података 
повратно су контактирали лице које је податак доставило или су остављањем порука на 
фејсбуку тражили потврду од трећих лица. 
14 По сваку цену треба спречити настанак панике и нереда. 
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систем за пренос података не буде препрека у менаџменту 
информација, тј. када се оствари тзв. супер проводљивост 
информација у више праваца и смерова. 
Оптимизацијом менаџмента информација у ванредним 
ситуацијама долази до значајне уштеде укупног времена за 
доношење одлуке као реакције на кризу, и ефикасног достизања 
броја потребних информација за доношење одлуке са што 
мањом неизвесношћу у одлучивању. Развој технологије условио 
је аутоматизацију дела одговора система на ванредни догађај 
(принцип окидача) и готово искључио човека из процеса 
доношења одлуке, али је практично неизводљиво аутомат-
изовати све реакције у ванредним ситуацијама.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1 − Аутоматизовани системи за обраду података обезбеђују 
континуиран доток података 

 
Ефикасност менаџмента информација зависи од укупног 

времена које нам је потребно да прикупимо потребне информације за 
доношење оптималне одлуке. Овде су, дакле, две променљиве које су 
мерљиве и међусобно зависне. 

                                                 
15 Пример електричних инсталација − услед кратког споја или преоптерећења система 
реаговаће осигурачи. 
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Легенда: 
n- број информација 
n1- информације потребне 
за почетак процеса 
одлучивања 
n2- потребан број 
информација за одлуку 
nip- почетни број 
информација о догађају 
t- време трајања ванредне 
ситуације 
t1- време потребно за 
прикупљање n1 
t2- време потребно за 
прикупљање n2 
∆t- временски показатељ 
ефикасности система 
ТО- тачка одлуке 
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Суштина је да се успешним менаџментом информација што пре 
достигне тачка одлуке (ТО) са потребним бројем информација n2, а да се 
при томе смањи укупно време t2 за које се оне могу обезбедити. 

Значајан помак се може направити ефикасном организацијом 
система мониторинга и обавештавања када ће доћи до повећања 
почетног број информација о штетном догађају (nip). Треба тежити да 
овај број достигне потребан број информација за почетак процеса 
одлучивања n1 или, у идеалној варијанти (аутоматизовани систем), да 
буде близу или једнак довољном броју информација за доношење 
одлуке n2. 

Уштеду времена је могуће обезбедити ефикасним усмеравањем, 
прикупљањем и обрадом података и развијеним системом комуникације 
ради размене добијених података. Уштеда времена у усмеравању 
постиже се правовременом израдом планова прикупљања података који 
морају да обухвате јасне параметре (шта тражити, од кога, ко још може 
да да податке о томе, до када су нам подаци потребни).  

Прикупљање података може бити аутоматизовано, полуаут-
оматизовано и неаутоматизовано. Аутоматизован начин подразумева 
константно праћење одређеног броја задатих параметара независно од 
врсте ситуације. Полуаутоматизовано праћење укључује очитавање 
неких параметара преко постојећег система уређаја али на упит- 
команду човека, док се неаутоматизовано прикупљање података углав-
ном ослања на способност човека да својим чулима прикупи одређена 
сазнања о некој појави. 

Најоптималније и најбрже је аутоматско прикупљање података. 
Уштеда код друга два начина се остварује оспособљавањем људи за 
прикупљање података. Увежбавањем у руковању системима за очит-
авање података и увежбавањем у организацији система осматрања и јав-
љања.16 Уштеда времена у обради података постиже се аутом-
атизацијом, тј. развојем софтверских апликација које ће моћи да обраде 
велики број података и направе одређене моделе претње. Значајнија од 
овога је оспособљеност лица које те податке и моделе тумачи и преноси 
у форму информације употребљиве за доносиоца одлуке − менаџера 
ризика. Уштеде у процесу достављања ће се направити усвајањем 
аутоматизованог система за пренос података и јединствене базе 
података којој ће моћи приступити сви корисници у систему реаговања 
на кризу. База података треба да буде јединствена за ниво Републике 
Србије и да садржи архиву − информације из претходних ванредних 
догађаја, тренутну вредност параметара који се аутоматски прате на 
                                                 
16 Надлежна организациона јединица Сектора за ванредне ситуације мора да има 
припремљене процедуре извештавања и мрежу телефонских контаката у целој зони 
њихове надлежности ради прикупљања података. 
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нивоу РС и податке о актуелним кризним ситуацијама на нивоу РС. На 
тај начин ће се значајно смањити време потребно да се обезбеди 
довољна количина информација ni2. Уштеду времена могуће је оств-
арити ако доносилац одлуке има велика претходна знања и искуство, па 
може да донесе одлуку у ситуацији када је ni2 = ni1, тада је t2=t1. Уштеда 
времена је значајна, само је питање ризика који је доносилац одлуке 
преузео на себе. У појединим случајевима, када ситуација захтева 
хитност поступања, нема времена за прибављање додатних инфор-
мација па се преузима већи ризик. Да би се он смањио, потребно је 
обучити и увежбати доносиоца одлуке да одлучује са мањим бројем 
информација, тј. да ni2 тежи ка ni1.  

Свака информација има свој животни циклус који зависи од: 
садржаја (количине података које носи и питања на која одговара), 
времена када је настала у односу на штетни догађај и процес 
одлучивања, циљне групе којој је намењена, динамике промена стања 
на терену и оспособљености лица које ту информацију користи. 

Период мировања информација (радна база информација) је 
време када нека већ обрађена информација по потреби лако може 
поново бити активирана пре потпуног архивирања. Архивирање као 
радња захтева одређене претпоставке у вези са тајношћу, начином и 
роковима чувања и привилегију приступа. Може се сматрати да је време 
мировања информација време трајања ванредне ситуације, продужено за 
време санирања дела последица настале ситуације све док се не процени 
да систем менаџмента ризика и информација може да се врати у 
нормалне оквире функционисања. Дефинисањем рокова чувања неке 
информације ће бити уништене и неповратно изгубљене, док ће друге 
послужити за научноистраживачки рад и бити употребљиве у извлачењу 
поука из дате ситуације. 

Потребно је установити нивое информисања и потребне нивое 
детаља за различите кориснике, а то су најчешће: медији, становништво, 
друге земље и међународне организације. Суштина менаџмента инфор-
мацијама у овом контексту није појава цензуре,17 већ одговорно 
понашање имаоца (пошиљаоца) информације чији ефекат код примаоца 
неће водити ка нередима, паници или неким другим облицима 

                                                 
17 Лат. сensura, према censere, дати мишљење, проценити, оценити; 1. процена, 
оцењивање; 2. службени преглед штампе; 3. а. законски одобрено делимично 
скраћивање, прерада или потпуна забрана штампања књига, текстова у новинама и 
другим медијима, из етичких, верских, политичких, идеолошких разлога и др.; б. 
контрола која се обавља неформално уз помоћ или у име утицајних појединца или 
политичких институција на власти. Клајн, И., Шипка, М., (2007). Велики речник страних 
речи и израза, друго доштампано издање, Прометеј, Нови Сад, стр. 1432. 
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непожељног понашања групе18 која има све одлике гомиле или масе. 
Овакви облици понашања су најчешће последица великих природних 
катастрофа и других несрећа као што су поплаве, пожари, потреси итд. 
У оваквим ситуацијама долази до изражаја безобзирност, себичност и 
одступање од општих норми понашања (Рот, 2007). Велика опасност 
лежи у чињеници да гомила у паници може да се претвори у агресивну 
гомилу која функционише по другим, много опаснијим принципима. 

Највише информација ће се слити у надлежни Штаб за ванредне 
ситуације. Најбољи начин организације је постојање јединствене базе 
података за нивоу Сектора за ванредне ситуације. Улога медија у 
ванредним ситуацијама је сложен проблем који се мора истраживати 
засебно, али су медији неизоставан фактор комуникације у ванредним 
ситуацијама. Одговорним понашањем медија избегава се мулти-
пликација гласина и дезинформација, а грађани и јавност су инфор-
мисани о дешавањима за време ванредне ситуације. Садржај и форма 
информације која се преноси путем медија морају да буду прилагођени 
ситуацији, или како је то препознао др Никола Рот, исте информације 
саопштене од различитих особа могу имати различито дејство (Рот, 
2007).  

Надлежни штаб за ванредне ситуације мора да континуирано 
обезбеђује информације за медије, створи услове за рад новинара и ТВ 
екипа и брине се о њиховој безбедности. Зато је најбоље одредити лице 
за везу са медијима за време трајања ванредне ситуације. Штаб за 
ванредне ситуације мора бити спреман за информациону кампању која 
ће дати повољан информациони оквир за деловање надлежних служби. 
Треба пронаћи поуздан комуникацијски канал преко кога ће се 
саопштавати информације званичних органа (разглас, ТВ канали, радио 
фреквенције, телефонски центар за информације и обавештења и сл.). 
Информисање страних организација и других држава је међународна 
обавеза Републике Србије у циљу размене информација и искустава, 
ради правовременог реаговања ако је катастрофа таквих размера да 
угрожава више држава, али и ради добијања помоћи за решавање 
ситуације на својој територији. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Сугестибилност, емоционалност, нерационалност и хомогеност понашања. Рот, Н., 
(2007). Психологија група, Завод за уџбенике, Београд, стр. 35. 
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Шема 1 − Животни циклус информације 
 

Закључак 
 

Један од битних елемената деловања у ванредним ситуацијама је 
успостављање система менаџмента информација. Саставни део тог 
система би требало да чине: менаџери информација на свим нивоима, 
централна база података Сектора за ванредне ситуације, систем за 
пренос података и корисници информација. 
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превентивно 
деловање 
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ситуације 

  

Архивирање 

Захтев за 
информацијама 

  

Легенда: 
1. правовремено 
2. потребна допуна 

2. 

Период  
мировања –  
Радна база 

Достављање 
корисницима 

да 

не 

не 
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Менаџери информација морају да буду оспособљени за рад у 
стресним и конфузним условима, у ограниченом времену за 
прикупљање, обраду и достављање информација. 

База података и систем за пренос података морају бити повезани 
у целину која ће бити отпорна на већину спољних стресора. Ова база би 
служила као основ за развој даљих студија и модела по принципу 
научених лекција. Развој интерне, независне мреже за размену података 
у ванредним ситуацијама треба да буде један од развојних пројеката у 
овој области. Улазно-излазне корисничке станице (рачунари) биле би 
смештене у надлежној канцеларији Сектора за ванредне ситуације, које 
већ постоје на територији целе државе. Отпорност система за пренос 
података мора се тестирати, оператори у систему се морају увежбавати, 
а научене лекције примењивати у циљу изградње ефикасног и активног 
система менаџмента информација. Изазови менаџмента информација се 
мењају у односу на ниво ванредне ситуације (општина, округ, 
покрајина, република) јер ће се недвосмислено појавити проблеми у 
надлежностима. Систем треба да буде организован тако да сви субјекти, 
ма на ком нивоу деловања, ако имају сазнања која могу помоћи 
решавању ванредне ситуације, треба да их ставе на располагање 
надлежном штабу. 

Редовним информисањем по нивоима и бираним садржајем 
заинтересованих страна и корисника у току трајања ванредне ситуације 
остварује се информациона превласт и спречавају гласине. Инфор-
мациони простор корисника информација мора бити попуњен 
провереним информацијама у довољној мери да нема простора ни 
потребе за пријем непожељних информација које наносе штету 
појединцу и систему за реаговање у тим ситуацијама.  
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Optimization of Information Management  
in Emergency Situations 

 
Abstract: The efficiency of information management determines the 

success of activities in emergency situations.  An efficient and resilient system 
for planning, collection, processing and dissemination of information reduces 
the total time for decision making and increases response time of the system 
focused on further expansion, prevention, and mitigating the consequences of 
adverse events. The decision maker must be placed in a favorable 
information framework for deciding in order to work in conditions of 
certainty or at reduced risk. The successfully organized system of 
management of information should be based on the following principles: well 
defined competencies, coordination, orientation, accuracy, continuity, 
initiative, availability and timeliness. Optimizing the management of 
information in emergency situations leads to significant savings of the total 
time for decision making process and provides more time for active response 
of different services on the ground. The development of technology has 
caused the automation part of the response system (the principle of the 
trigger) and almost excluded the human from decision-making processes. 
But, in the reality it is practically impossible to automate all reactions in 
emergency situations, especially when we speak about large-scale 
catastrophes leading to situations known as multi-risk ones. The effectiveness 
of management information depends on the total amount of time that the 
system needs to gather the necessary information to make optimal decisions. 

Key words: optimisation, information management, emergency 
situations, risk management, information superiority, threat 
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Sava Commission’s role in improving security in  
South-Eastern Europe** 

 
Abstract: The International Sava River Basin Commission (ISBRC) 

or Sava Commission is an international organisation that has been 
established for the purpose of the implementation of the Framework 
Agreement on the Sava River Basin (FASRB) to reach the following goals: 
establishment of an international regime of navigation on the Sava River, 
establishment of sustainable water management and undertaking of measures 
to prevent or limit hazards and hazard related consequences, including those 
from floods, ice hazards, droughts and accidents involving hazardous 
substances. In the civil security area the ISRBC activities are mostly related 
to the information and data exchange between the Parties, including 
activities aimed at creating basis for implementing the EU Floods 
Directive.The area of the ISRBC work primarily includes prevention and 
preparedness aspects of the crisis cycle management. 

Key words: The International Sava River Basin Commission, floods, 
emergency management, international cooperation, regional organization, 
civil security 
 

Introduction 
 

The paper aims to evaluate the role of ISRBC in improving regional 
security in South-Eastern Europe. It is the outcome of research carried out 
during the implementation of the ANVIL project, based on documents and 
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reports on Sava Commission, the existing analytical papers and statistical 
data.  

The Sava River Basin is a major drainage basin of South-Eastern 
Europe (SEE), shared by six countries and hosting a population of roughly 
8.5 million. The Sava River Basin contains the largest complex of alluvial 
wetlands in the Danube Basin and large lowland forest complexes, being a 
unique example of a river basin with some of the floodplains still intact, thus 
supporting the flood alleviation and biodiversity. At the same time, it has a 
high potential for development activities, such as the waterway transport or 
tourism.  

After the dissolution of SFR Yugoslavia in the early 1990s, the Sava 
River, which was the biggest national river, has become an international river 
of wider importance. The establishment of the Stability Pact for South-
Eastern Europe in 1999 provided a basis for triggering cooperation of 
stakeholders in the region and, gradually, to the creation of a new approach to 
the water resources management in the Sava River Basin. The four countries 
of the Sava River Basin – Bosnia and Herzegovina, Federal Republic of 
Yugoslavia (later on Serbia and Montenegro, and then Republic of Serbia), 
Republic of Croatia and Republic of Slovenia, entered into negotiations to 
establish an appropriate framework for trans boundary cooperation, in order 
to ensure the sustainable use, protection and management of water resources 
in the Sava River Basin as well as to improve standards of living in the 
region.1 

As a key milestone of the process, the Framework Agreement on the 
Sava River Basin (FASRB), was concluded as the first development-oriented 
multilateral agreement in the post conflict period after the Dayton Peace 
Agreement and the Agreement on Succession Issues. Three main goals of the 
cooperation within FASRB are i) establishment of an international regime of 
navigation on the Sava River and its navigable tributaries; ii)establishment of 
a sustainable water management in the Sava River Basin; iii) the 
prevention/limitation of hazards in the basin (i.e. floods, droughts, ice, and 
accidents) and elimination/reduction of related consequences. 

To implement the FASRB, the International Sava River Basin 
Commission (ISRBC) was legally established as an international 
organization. Following the entry into force of the FASRB on December 29, 
2004, the 1st Constitutional Session of the ISRBC was held on June 27, 2005, 
while the permanent Secretariat of the ISRBC started to work in January 
2006.The ISRBC serves as a permanent working body responsible for the 
FASRB implementation, for the development of the Action Plan for Sava 

                                                           
1 In the area of the Sava River Basin there have been no major disasters or crises so they were 
not among the main reasons for the establishing of the Sava Commission. See Section 2.4. 
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River Basin and the adoption of the necessary legal documents and 
accompanying Protocols.  

The Framework Agreement on the Sava River Basin (FASRB), 
representins a major legal instrument for cooperation. This Agreement also 
defines general principles on actions of the Parties and stipulates their 
cooperation and data exchange regarding water and navigation regime of the 
Sava River. Moreover, the Agreement provides regulations, organizational 
structures and administrative practices, and envisages mandatorycooperation 
with international organizations (namely, ICPDR, Danube Commission, 
UNECE, and EU institutions).The structure and the procedures of the ISRBC 
as well as its competences are stipulated in detail in Annex I to the FASRB, 
which serves as the Statute of the Sava Commission. 

The legal role of the Sava Commission is twofold. According to the 
FASRB, it has the competence for decision-makingin the field of navigation, 
while it provides recommendationsin the field of water management. In the 
field of navigation, the Sava Commission decisions have a binding character 
for all Parties, and they have to be implemented in national legislation or 
implemented as the international regulations, which indicates a strong 
political will of the Parties to give such significant role to the Sava 
Commission in that field. Besides, the possibility of enabling the Sava 
Commission to make a binding decision on the level of protocols and 
agreements directly, in relevant area of water management, is currently under 
examination2 (Samardžija, Skazlić, and Kešetović, 2013). 
 

Sava Commission activities related to civil security 
 

The ISRBC civil security activities are primarily related to 
environmental threats, including the prevention of floods, droughts and ice 
hazards, as well as accidents involving substances hazardous to water and 
reduction of their negative consequences. No prioritization is made among 
the listed threats.  

Given that the Sava Commission is the first international/trans-
boundary system for cooperation in its issue area, the Sava Commission 
activities are mostly related to theinformation exchange and data collection as 
well as to activities aimed at creating and preparing the basis for 
implementing the EU Floods Directive. In contrast, the Sava Commission 
does not have any operational role in crisis management. So far, the Sava 
Commission activities in the area of civil security i.e. flood management, 
accident prevention and control etc., are primarily focused on prevention and 

                                                           
2 So, the state of art is that there are two kinds of decisions: binding in the field of navigation 
and non-binding (recommendations) in the field of water management. 
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preparedness aspects of the crisis cycle management. This includes 
establishment of the Geographical Information System (GIS)3, establishment 
of hydro meteorological data and information exchange system, the 
development of integrated systems for floods forecasting and early warning, 
and development of the Plan for crisis management in the events of water 
pollution (Samardžija, Skazlić, and Kešetović, 2013). 

Furthermore, the Parties are already connected through the Accident 
Emergency Warning System (AEWS), including the Danube Basin Alarm 
Model (DBAM) and alarming/alerting mechanism connecting the civil 
protection institutions (principal alert centres - PIAC)- developed in the 
framework of the ICPDR. Currently, the PIAC centres work permanently 
(24/7) in Slovenia and Croatia, while in Bosnia and Herzegovina and Serbia 
they are still under development. The existing structures in the Parties are 
regularly testing by the PIAC’s staff, in order to assess their preparedness and 
response to the emergency situations. It is expected from the ISRBC to take a 
leading role in monitoring the results of the tests and in organizing trainings 
to increase the operational capacities of the PIACs (ISRBC, 2011).  

Improvements of existing activities related to the prevention and 
preparedness, as well as introduction of the activities related to crisis 
response are foreseen in additional protocols to FASRB (namely, the 
Protocol on flood protection to the FASRB and the Protocol on emergency 
situations to the FASRB). These Protocols have been created in order to 
provide and define specific roles of Sava Commission and the national 
institutions of the Parties in the events of crisis. Upon ratification, they will 
become a legal base for effective and coordinated actions (ISRBC, 2011; 
ISRBC, 2012). In this regard, the real impact of the Sava Commission on 
civil security provision will emerge in the future. However, the envisaged 
strengthening of the Sava Commission does not change the main emphasis on 
national institutions of the Parties and their joint action.  

All ISBRC activities are performed by civilian staff. Cooperation 
with the institutions of the Parties responsible for the FASRB implementation 
as well as with other national institutions i.e. agencies, offices, services, 
institutes and universities, has been established and maintained. Given the 
fact that the Sava Commission does not have any operational role in crisis 

                                                           
3 The objectives of the Sava GIS are to provide coherent, timely, and open access to integrated 
data, information, services and tools with sufficient accuracy and precision to the water 
resources planners and decision makers in order to address important water management issues 
in the Sava River Basin (see more: Geographic Information Strategy for the Sava River Basin 
2007–2012, available at: 
http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/documents_publications/strategies/sava
_gis_strategy/sava_gis_strategy_final.pdf) 
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management, this organization does not have its own assets for responding to 
a crisis nor use members’ civilian and/or military assets.  

The Sava Commission has a cohesive character. Through its 
activities, the Sava Commission contributes to the efficient approach of the 
MS regarding a certain challenge and successful implementation of joint 
projects (currently, the project for the protection and rescue in accidents is 
being planned). The Sava Commission is primarily a platform for sharing 
information, reporting and capacity building of member states (organizing of 
the PIAC staff training). 

The ISRBC can be seen to have incorporated lessons learned. 
Generally, the FASRB has proven to be a good platform for cooperation 
improvement among Parties by intensifying their contacts, providing 
opportunities for good practice exchange and additional trainings of 
representatives working in the ISRBC expert groups as well as improvement 
of inter-sectorial cooperation. However, lack of human and financial 
resources of the Parties, especially difficulties in securing financial 
instruments for implementation of the priority projects, remain the main 
obstacles in the FASRB implementation. The additional challenge is a limited 
access to basic data (hydrologic, topographic etc.) necessary for ISBRC 
studies preparation, especially when these data belong to the institutions not 
officially nominated for the FASRB implementation. There are also 
difficulties related to the specific fields of the FASRB implementation, 
especially different perception of water management and related 
requirements among representatives from the Parties (ISRBC, 2011, pp. 14, 
15).  

Further improvement of the FASRB implementation would include: 
to raise awareness of existing cooperation of the Parties within the FASRB, 
to ensure adequate human and financial resources to follow up activities 
coordinated by the ISRBC, to provide additional funds for realization of 
ISRBC respective activities and projects, to facilitate access to relevant data 
needed for ISRBC studies preparation, etc. Further strengthening of the 
capacity within the ISRBC framework (i.e. stronger support to the ISRBC 
expert groups) and the capacity of the ISRBC Secretariat has also been called 
for (ISRBC, 2011, pp. 14, 15).  Finally, strong flods in spring 2014 led the 
participating countries to start rethinking the possibilitiy of giving the ISRBC 
higher competences. In the first place, this includesthe ratification of the 
Protocol on flood protection to the FASRB. The realization of the activities 
envisaged by this Protocol will contribute to the minimization of the flood 
risks and their negative consequences in the future. The ISRBC Parties have 
acknowledged the importance of the Protocol and have already startedwith 
implementation ofits activities within the Sava Commission, not waiting for 
the Protocol to enter into force. In this regard, drafting of the Flood Risk 
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Management Plan as well as the development of the hydrological and 
hydraulic model for Sava River Basin has already started. Moreover, the Sava 
Commission has submitted the project proposal to the Investment Framework 
for Western Balkan which will support all other activities related to the 
development of the Plan as well as the activities related to the forecasting, 
warning and alarming (http://www.lijepanasasava.hr/vijesti/ 
2014/06/24/savskoj-komisiji-drzave-savskoga-slijeva-zele-dodijeliti-vece-
ovlasti/). 
 

The assessment of the role of the ISRBC – the quality issue 
 

The Sava Commission activities in the area of crisis management are 
primarily focused on prevention and preparedness4 for crisis situation that 
might happen in the Sava River Basin, first of all floods, water pollution and 
different kind of chemical, transport and other accidents etc. Most important 
activities related to crisis prevention refer to Program for development of the 
Flood Risk Management Plan in the Sava River Basin, including flood risk 
assessment, flood forecasting, flood maps, warning and alarm system; 
exchange of information significant for sustainable flood protection, and 
implementation of all measures and activities of mutual interest originating 
from planning documents or activities, standardization of equipment of port 
facilities, implementation of provisions on prevention, control and reduction 
of water pollution from shipping, transboundary cooperation etc.  

Most of the realized activities in the field of crisis management refer 
to preparatory activities like analysis of existing regulations in Member 
States (i.e. Water law), institutional organizations (i.e. organizations 
responsible for implementation of accident prevention, PIACs, authorized 
companies to remove pollution) and the existing data about protection plans, 
pollution sources, authorized laboratories, etc. This was a necessary 
prerequisite for the preparation of the Protocol on emergency situations as 
the legal framework for all crisis management related activities.5 The Draft 

                                                           
4 In the draft Protocol on Emergency Situations envisages also cooperation among the Parties 
concerning the mutual assistance, exchange of information, exchange of technology and 
research and development, related to the prevention of, preparedness for and response to such 
accidents  
5 The provisions of the Protocol refer to extraordinary impacts on the water, water regime and 
water eco-system and it obliges the parties to establish a coordinated or joint system of 
measures, activities, warnings and alarms in the Sava river basin. It defines the system of 
emergency prevention, preparedness, response and mutual assistance in case of extraordinary 
impacts. It also describes the rights of the public for access to information, public participation 
and access to justice. Each Party shall establish institutional arrangements and cooperation to 
exchange data, technology and research and develop methods and technologies for the 
prevention, preparedness and response to accidents. 
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Protocol on emergency situations was adopted by the ISRBC in March 2009 
and distributed to the Parties for final review. Final harmonization is 
expected, depending on readiness of the Parties. 

Activities related to the Accident Early Warning System- AEWS 
were focused on improvements and modification of the integrated system to 
exchange warning, data and information about the accident and a review of 
the operative structure and capacities within relevant bodies. Consideration of 
possibilities for unification of different systems for accident prevention and 
control (e.g. AEWS, CECIS (EU), UNECE system) was also initiated by the 
Expert Group in 2011. In this context, activities of the ICPDR and UNECE 
are being monitored. 

The AEWS is tested regularly. The tests have confirmed that the 
system is working as expected from a technical point of view, but on the 
other hand it is obvious that the operative structure in the countries would 
need further improvements. At present, the PIAC centres operate 24 hours a 
day only in Croatia and Slovenia. This fact might cause problems in case of 
accidents which happen in reality. In the future, major steps should be 
initiated towards the operational functionality of the PIAC centres in the 
countries, especially in Bosnia and Herzegovina and Serbia.6 

Following the analysis of results of the tests, performed -within the 
framework of the Permanent Expert Group for Accident Prevention and 
Control (PEG APC), training courses for operational staff of the PIACs were 
organized in cooperation with the ICPDR to increase the capacity of the 
PIAC’s staff in the Parties in 2009 and 2010. 

In the hot phase of crisis exchange of information and mutual 
assistance are provided by protocols. According to bilateral agreements 
between Member States there is possibility of mutual cooperation outside the 
framework of the Sava Commission. In most cases, the Sava Commission 
and representatives are familiar with or even invited to attend these activities 
(Samardžija, Skazlić, and Kešetović, 2013). 

In certain cases formal mechanisms are by-passed informally. Thanks 
to personal relationships and experience of working together in the Sava 
Commission in 2010 when there was a big flood on the river Bosut in 
Croatia, activities have been undertaken by Serbia on their portion of the 
                                                           
6 PIACs in Slovenia and Croatia are a part of the whole system of civil and emergency 
protection system and they operate 24/7. In Serbia and Bosnia & Herzegovina, PIACs have 
been established but they have not yet been incorporated in the structures which enable early 
warning and effective response in case of emergency situations causing or threatening to cause 
negative impact to water regime and aquatic eco-system. Legal system and national authorities 
in those two countries have not been developed yet to enable the incorporation of the existing 
PIACs into the emergency warning and response system. This is one of the main objectives of 
the ISRBC to be accomplished in the following period initial inventory of the flood 
management. 
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same river, facilitating the flood alleviation in Croatia(Samardžija, Skazlić, 
and Kešetović, 2013). 

To enhance the cooperation of the Parties in the emergency situations 
which have or could have impact to water and aquatic eco-system, 
aroundtable on Accident Prevention and Control was organized (Zagreb, 
October 21, 2010),and roundtable on the Draft Protocol on Transboundary 
Impacts to the FASRB (Zagreb, March 6, 2012).  

When it comes to flood protection, main activities have beenfocused 
on the preparation of the Sava River Basin Flood Risk Management Plan in 
accordance with the EU Flood Directive and the development and upgrade of 
hydro-meteorological information and flood forecasting and early warning 
system for the Sava River Basin. 

The Protocol on Flood protection to the FASRB, the basic document 
defining the cooperation of the Parties in the field of flood management, has 
been finalized and signed by the Parties in June 2010. As the 2nd Meeting of 
the Parties to the FASRB (Belgrade, June 1, 2009) encouraged continuation of 
already started joint actions in the field of flood management before formal 
ratification of the Protocol, the ISRBCstarted with preparation of the 
Program for development of the Sava FRM Plan, through a project financed 
by the UNECE7, along with initial flood vulnerability assessment and the 
assessment of potential climate change impact on flood management in the 
Basin. 

The cooperative effort of the US Army Corps of Engineers (USACE) 
and the ISRBC and national institutions of the Parties has been continued and 
resulted in the development of a hydrologic model for the whole Sava River 
Basin and a single shared hydraulic model of the entire Sava River. These 
products are the first georeferenced models ever produced for the whole area 
and, as such, represent a good basis for various needs of the Parties to the 
FASRB. The models will be shared between the member countries, with the 
intention to update information as it becomes available, and have potential to 
be used to prepare the flood mapping, support the flood forecasting system, 
and for alternatives analyses of future flood protection projects. Successful 
development of the joint models will have a direct impact on international 
efforts to develop integrated flood hazard and risk maps, integrated data 
collection, flood forecasting, and flood warning systems, which will reduce 
vulnerability to natural, technological, andsocial  hazards. As these models 
can be regarded as preliminary, an additional effort is required to 
accommodate their functional use to the above mentioned purposes. 
Additional hydrologic and better geometry data are required from the Parties 

                                                           
7 Building the link between flood risk management planning and climate change assessment in 
the Sava River Basin 
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for calibration and verification of the models. Steps toward ensuring 
continuation of cooperation with the USACE have already been taken. 

A comprehensive database has been compiled by the Secretariat of 
the ISRBC, based on the raw data submitted by the Parties. The database 
consists of more than 3300 georeferenced cross-sections of the Sava River 
and its several major tributaries and canals. In addition to this main 
achievement, various received data (on levees, storage areas, bridges, etc.) 
have been compiled into a GIS form. Those sets of data represent a strong 
basis, not only for planned flood-related activities, but also for other activities 
of the ISRBC and the Parties in RBM, navigation, water quality modelling, 
etc. 

Having in mind the nature of almost all realized Sava Commission 
activities in the field of crisis management - preparing the protocols, 
standards, plans, risk assessment and so on, and that the three main protocols 
in this area are still not in force, at the moment it is very hard to assess its 
results in terms of effectiveness. When the protocols on flood protection, on 
prevention of water pollution caused by navigation and on emergency 
situations come into force and start to be implemented it will be possible to 
evaluate their effects. However, it is sure that all undertaken activities gave 
significant contribution to the successful risk management in the Sava River 
Basin, increased resilience and the overall capacity of the member states to 
respond to various emergency situations that may occur on the Sava River 
and its main tributaries (ISRBC, 2011). 

There has been no particular review/evaluation of Sava Commission 
by participating Member States, except regular monitoring already described 
in this paper However, it should be mentioned that the 3rdMeeting of the 
Parties, attended by high officials of the four countries, as well as 
representatives of international institutions and organizations, served as an 
excellent opportunity to review the results achieved by the ISRBC since the 
previous meeting (June 2009). The Meeting clearly showed that the FASRB 
represents a good basis for further development and intensification of 
cooperation in the region, as well as further improvement of cooperation 
among the national institutions of the Parties, especially using the 
mechanisms of, and the activities performed through, the ISRBC. Also, the 
ISRBC is recognized by international partners as an important regional player 
and a solid ground for a good cooperation, and providing synergies in the 
cooperation, with other international organizations and institutions (ISRBC, 
2012). 

The fact that the legal and institutional ambience of the Partiesis 
different, and that institutional and legal system of two countries - Serbia and 
Bosnia and Herzegovina is not harmonized with Acquiscommunautaire  is, 
tocertain extent, an obstacle to improving efficiency. 
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Conclusion 
 

Currently, the ISRBC does not have any operational role regarding 
crisis management and its activities are still mostly related to the prevention 
and preparedness aspects e.g. the analysis of the existing situation, 
information and data collection. Thus, the GIS system was established as well 
as the hydro meteorological data and information exchange system. 
Furthermore, the integrated systems for flood forecasting and the Plan for 
crisis management in the events of water pollution were developed. In order 
to provide and define specific roles of ISRBC and national institutions of the 
Parties in the events of crisis, additional protocols to the FASRB have been 
created (Protocol on flood protection to FASRB and the draft Protocol on 
emergency situations to FASRB). Upon ratification, they will become a legal 
base for effective and coordinated actions in emergencies. Thus the real 
impact of the ISRBC is expected to be proven in upcoming period, even if it 
does not question the main responsibility of national institutions of the Parties 
and their joint action.  

The ISRBC cooperates with a large number of international 
organizations, especially with the International Commission for Protection of 
Danube River (ICPDR), the Danube Commission, the United Nations 
Economic Commission for Europe (UN/ECE) and institutions of the 
European Union. Although the ISRBC enjoys a significantEU support 
(mostly related to the financing of its projects) their relations are still not 
officially formalized and EU is also not an observer in the Sava Commission.  

Although the Parties are committed to the cooperation within ISRBC 
and have achieved initial results, there is still a plenty of room for further 
improvement in all fields of cooperation, and particularly in civil security 
matters. Actually, in the field of crisis management, almost all realized Sava 
Commission activities were preparatory activities, i.e. preparing the 
protocols, standards, plans, etc., while the main protocols in this area are still 
not in force.  

Existing progress in the field of water management, where 
requirements are based on recommendations and conclusions of the ISRBC, 
is partly affected by a different perception of these requirements by the 
competent authorities of the Parties. In some Parties additional obstacles 
include lack of appropriate institutional arrangements and lack of 
harmonization of the legislation with the EU Acquiscommunautaire.  

There is no doubt that Sava Commission has become one of the first 
(not numerous) respectable international organisations in post-conflict area of 
South Eastern Europe. Its achieved results in the fields of navigation and 
water management have significantly enhanced the state in the area. When it 
comes to water management and other crises situation related to the Sava 
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Basinthemore tangibleresults can be expected in the future. Experiences until 
today as well as improvements of the Members States in the process of 
European integration give basis to conclude that the Sava Commission will 
have success in this area. 

As regards to the FASRB implementation, major obstacles and 
difficulties are associated with lack of human and financial resources of the 
Parties for implementation of the priority projects.  Despite the fact that 
external financing of a number of projects has been achieved, the needs are 
far beyond possibilities, particularly having in mind the major flood accidents 
in spring 2014. 
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Улога Савске комисије у унапређивању безбедности у 

југоисточној Европи 
 

Апстракт:  Међунарона комисија за слив реке Саве (The 
International Sava River Basin Commission - ISBRC) или Савска комисија 
представља међународну организацију која је основана ради 
спровођења Оквирног споразума о сливу реке Саве (the Framework 
Agreement on the Sava River Basin - FASRB) како би се постигли следећи 
циљеви: успостављање међународног режима пловидбе реком Савом, 
успостављање одрживог управљања водама и предузимање мера за 
спречавање опасности и њихових последица, укључујући опсности од 
поплаве, леда, суше и акцидената са опасним материјама.  У области 
цивилне безбедности, активности Савске комисије углавном су везане 
за размену информација и података између земаља потписница, 
укључујући и активности на стварању основе за примену Директиве ЕУ 
о поплавама.  Делатност Комисије углавном је везана за превентивне и 
припремне аспекте кризног менаџмента. 

Кључне речи: Међународна комисија за слив реке Саве, поплаве, 
управљање у ванредним ситуацијама, међународна сарадња, регионална 
организација, цивилна безбедност 
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Специфичности савременог интегрисаног система 
управљања у ванредним ситуацијама 

 
Aпстракт: Све до раних осамдесетих година двадесетог века 

главни циљ постојећег система за управљање у ванредним ситуацијама 
био је континуитет функционисања државних органа (Continuity of 
Government – CоG). Као концептуално јаснији и шири програм, неколико 
година касније усвојен је нови програм свеобухватног управљања 
ванредним ситуацијама (Comprehensive Emergency Management – CEM). 
Овај програм је означио преоријентацију у односу владе и државе 
према различитим опасностима које могу да угрозе грађане и друштво 
у целини. У теоријском и практичном смислу дефинисано је другачије 
усмерење према природним, индустријским и другим опасностима. 
Недостатак прецизне формулације која је улога свих субјеката у 
свеобухватном управљању ванредним ситуацијама захтевао је 
дефинисање новог програма. Већина држава се из тих разлога 
определила за прецизнији и оригиналнији модел интегрисаног управља-
ња ванредним ситуацијама (Integrated Emergency Management System – 
IEMS). Овај програм је требало да стави нагласак на цивилну 
приправност државе у односу на све потенцијалне ризике и претње, али 
да истовремено обезбеди да различити нивои и субјекти у држави 
остваре интегрисану сарадњу у погледу координације у свим врстама 
опасности. Имајући у виду промењено безбедносно окружење и напоре 
националних држава у креирању интегрисаног одговора на ванредне 
ситауције, EУ је развила низ инструмената за интегрисани одговор на 
ванредне ситуације. Стварање Eвропског капацитета за одговор у 
катастрофама (European Emergency Response Capacity) на темељу 
имовине држава чланица, као и развој Европског центра за одговор у 
катастрофама (European Emergency Response Centre – EERC) предло-
жени су као основ стратегије одговора на ванредне ситуације. Кључна 
компонента у интегрисаном сектору безбедности и управљању ванре-
                                                           
* E-mail: jgacic@orion.rs 
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дним ситуацијама у Бугарској јесте командни и контролни систем 
(Command and control system C-2). То је суштински елемент хоризо-
нталне и вертикалне интеграције служби на националном, регионалном 
и међународном нивоу, и фактор који показује њихову међусобну опера-
тивност и умреженост. 

Кључне речи: ванредне ситуације, интегрисани систем, цивилна 
заштита, ЕУ. 
 

Увод 
 

У бројним стручним и академским публикацијама често се 
надугачко наводи промена опасности, ризика и претњи који директно 
угрожавају здравствену, социјалну, материјалну, економску и друге 
сфере друштва. Најчешћа је њихова класификација на елементарне 
опасности, техничко-технолошке, ратне и савремене безбедносне ризике 
и претње. Друга значајна промена директно је условљена првом и тиче 
се институционалних и функционалних могућности државе и друштва 
да се суочи са свим врстама ризика и не дозволи да постојеће стање 
прерасте у ванредну ситуацију.1 Дакле, референтни оквир на основу 
кога се могу спроводити даља истраживања односи се на: 1) емпиријске 
промене у погледу безбедносних претњи; 2) aналитичке домете у 
погледу разумевања међузависности безбедносних претњи; 3) 
институционалне промене и тежњу ка формирању интегрисаног система 
за управљање у ванредним ситуацијама. 

Идеја о интегрисаном управљању свим ванредним ситуацијама 
(Integrated Emergency Management System – IEMS), односно о контроли и 
санирању последица проузрокованих опасностима, као и обједињавању 
функционалне и институционалне компоненте целокупног система 
заштите и спасавања, свакако да није нова. Интегрисани приступ 
контроли свих ванредних ситуација, без обзира на то ког су порекла, 
представља давни покушај да се дефинише најнижи заједнички 
именитељ свих опасности које угрожавају становништво, материјална 
добра и животну средину. Традиционална вишедеценијска оријентација 
тог система према класичним, ратним, техничко-технолошким и приро-
дним опасностима као „рутинским“ превазиђена је већ седамдесетих 
година прошлог века (Alexander, 2002). 

Интегрисано управљање у ванредним ситуацијама у ЕУ темељи 
се на два главна начела: 1) на одговорности држава чланица за пружање 

                                                           
1 Када друштво редовним активностима (превентивним, оперативним, санационим) не 
може да спречи и отклони последице изазване опасностима, оне добијају карактер 
ванредних ситуација. 
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преко потребне заштите својим грађанима с обзиром на постојеће 
ризике и претње, и 2) на солидарности међу државама чланицама код 
помоћи једних другима пре, током и након ванредне ситуације, уколико 
постојећа ситуација надилази националне капацитете или погоди више 
од једне државе чланице. Европско веће сматра да будуће деловање 
Европске уније треба да стреми смањивању рањивости на различите 
претње развијањем стратешког приступа у превенцији опасности и 
ризика и унапређењем приправности и одговора, узимајући у обзир 
националну одговорност. Из тих разлога предвиђена је израда смернице 
за ризике и метода за мапирање ризика, процене и анализе, као и 
преглед природних и цивилизацијских опасности с којима се ЕУ може 
суочити у будућности. Потребно је наставити и јачање механизама ЕУ 
за цивилну заштиту и побољшати инструменте цивилне заштите, 
укључујући доступност, интероперабилност, коришћење и подршку за 
координацију помоћи и изван Европске уније у случајевима када су 
грађани ЕУ угрожени у великим ванредним ситуацијама. Потребно је 
пружити подршку државама чланицама у одређивању и регистрацији 
националних и мултинационалних модула цивилне заштите, али и 
унапредити обуку и вежбе како би се помогло ефикаснијем одговору ЕУ 
на ванредне ситуације. 
 

Развој интегрисаног система управљања  
у ванредним ситуацијама 

 
Поред неких традиционалних, развој друштва је довео и до 

појаве нових облика непредвиђених околности које угрожавају или 
онемогућавају правилно функционисање различитих система, термино-
лошки одређених као кризне ситуације (Даничић, Максимовић, 
2014:41). Сложени и бројни друштвени утицаји, као и постојање разли-
читих аспеката третирања феномена безбедности, попут националне, 
људске (Ђорђевић, Кековић, 2011:80), економске (Илић, Праћа, 
2012:114), социјеталне, енергетске, еколошке (Љуштина, 2009:167), 
корпоративне (Петровић, Синковски, 2012:86), и сл., генерисали су нове 
приступе у сфери кризног менаџмента. 

Чињеница коју истичу бројни аналитичари и истраживачи јесте 
да су фундаменталне поставке цивилног планирања и управљања 
ванредним ситуацијама старе више од педесет година и да су остале 
готово непромењене. Све до раних осамдесетих година главни циљ овог 
система и основни концепт на којем се заснивао био је континуитет 
функционисања државних органа (Continuity of Government – CоG). 
Иако је обезбеђивао неке смернице, овај концепт није јасно наглашавао 
значајну и суштинску улогу цивилног аспекта планирања ванредних 
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ситуација. Такође, није обезбедио националним владама да одреде 
смернице у формулисању својих програма које су се односиле на 
управљање ванредним ситуацијама. 

Као концептуално јаснији и шири, неколико година касније 
усвојен је нови програм свеобухватног управљања ванредним 
ситуацијама (Comprehensive Emergency Management – CEM). Овај 
програм је означио преоријентацију у односу владе и државе према 
различитим опасностима које могу да угрозе грађане и друштво у 
целини. У теоријском и практичном смислу дефинисано је другачије 
усмерење према природним, индустријским и другим опасностима, као 
и према целокупном циклусу и активностима којима су оне праћене. 
Усвојени програм је садржао неколико целина: ублажавање 
потенцијалних претњи, припрему, одговор и санирање угроженог 
простора (Britton, 2001). Концепт свеобухватног управљања ванредним 
ситуацијама омогућио је различитим нивоима, националном, регио-
налном и локалном, да ефикасно управљају свим типовима ванредних 
ситуација и да правилно координирају све релевантне учеснике у том 
процесу. 

Међутим, недостатак прецизне формулације која је улога свих 
субјеката у свеобухватном управљању ванредним ситуацијама захтевао 
је дефинисање новог програма. Већина држава се из тих разлога 
определила за прецизнији и оригиналнији модел интегрисаног упра-
вљања ванредним ситуацијама (Integrated Emergency Management System 
– IEMS). Овај програм је требало да нагласи цивилну припра-вност 
државе у односу на све потенцијалне ризике и претње, али и да 
истовремено обезбеди да различити нивои и субјекти у држави остваре 
интегрисану сарадњу у погледу координације у свим врстама опасности 
(Вејл, 1991). Дакле, интегрисани систем обезбедио је бројним учесни-
цима вертикално (између различитих нивоа владе) и хоризо-нтално 
(између агенција и јавно-приватног сектора), да одређеније перципирају 
своје место и улогу у превенцији и одговору на ванредне ситуације. 
IEMS се као програм и процес усмерио на неколико аспеката: анализу 
хазарда, процену људских и материјалних капацитета, плани-рање за 
ванредне ситуације, очување капацитета, одговор на опасности и 
њихове последице, као и ревитализацију погођеног подручја. Крајњи 
циљ успостављања IEMS-а био је да свакој надлежној инстанци омогући 
да развије спремност да се суочи са свим опасностима које могу да 
проузрокују ванредне ситуације, а да се при томе концентрише на оне 
које су најреалније за одређено подручје.2 
                                                           
2 FEMA, (1983). Questions and Answers on the Integrated Emergency Management System, 
Washington, D. C. 
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Напори Европске уније у креирању интегрисаног  

одговора на ванредне ситуације 
 

Циљ стварања интегрисаних система управљања у ванредним 
ситуацијама деведесетих година прошлог века био је, дакле, вертикално 
и хоризонтално повезивање свих капацитета у циљу умањивања после-
дица опасаности и спречавања настајања стања ванредне ситуације. 
Познато је, међутим, да се широм света бележи раст броја великих 
несрећа – на годишњем нивоу њихов број је повећан петоструко. Такође 
је последњих деценија рањивост3 у погледу природних опасности 
поново преузела примат у односу на технолошке опасности које 
угрожавају заједницу. Према подацима OFDA/CRED, интернационалне 
базе података (ЕМ-DAT), број природних опасности драстично се 
повећао широм света. У периоду 1900-1909. године природне опасности 
су се појавиле 73 пута, док се у периоду 2000-2005. године њихов број 
повећао на 2.778. Међународни комитет Црвеног крста је изнео податак 
да је у периоду 1972-1996. године само у Азији страдало 231.764 особе 
(Kusumasari et al., 2010). Према анализама појединих аутора који су 
изучавали последице опасности и узроке пораста рањивости друштва, 
разумевање институционалних капацитета јесте први и најважнији 
фактор у редукцији ризика и изградњи отпорности заједнице (Hewitt, 
1997; Nirupama, Etkin, 2012). Без обзира на евидентне разлике у 
приступу овом проблему, рањивост и последице су увек и првенствено 
оријентисане на физичку и друштвену димензију заједнице и дефинишу 
начин одговора друштва (Гачић et al., 2013). 

Суочена с овом променом у безбедносној стварности, ЕУ је 
имала добар разлог да ојача и интегрише своје капацитете одговора у 
великим несрећама и ванредним ситуацијама. Због тога Стокхолмски 
програм4 позива на развој европске „Стратегије за унутрашњу 
безбедност“5, која се фокусира на поделу задатака између институција 
ЕУ и држава чланица у борби против тероризма, управљању границама, 
цивилној заштити и правосудној сарадњи у казненим питањима. У 
                                                           
3 Рањивост се у савременим условима све више посматра као кумулативни процес 
заплетен различитим димензијама, који проузрокује низ других проблема који се 
међусобно даље погоршавају, или додаје друге проблеме, као што су друштвено-
економски. Рањивост је дефинисана слабом инфраструктуром, односно институцијама, 
и њиховим недовољним одговором у превентивном и оперативном смислу. 
4 European Council: The Stockholm Programme − an open and secure Europe serving and 
protecting citizens, 2010/C 115/01, Brussels. 
5 European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council: The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more 
secureEurope, Brussels, 22. 11. 2010. 
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Стокхолмском програму је наведено да управљање катастрофама6 у ЕУ 
треба да се заснива на интегрисаном приступу, који обухвата читав 
циклус − од активности превенције катастрофа, приправности, до 
одговора и опоравка унутар и изван ЕУ. 

Европска унија поседује низ инструмената за интегрисан 
одговор на ванредне ситуације. За ванредне ситуације унутар ЕУ, 
Механизам за цивилну заштиту олакшава и координира пружање 
материјалне помоћи међу државама чланицама. Механизам ЕУ за 
цивилну заштиту координира и испоруку материјалне помоћи током 
несрећа изван Европске уније.7 ЕУ (Комисија и државе чланице) је 
највећи светски донатор хуманитарне помоћи земљама у развоју. 
Финансирање се спроводи путем партнерских организација (углавном 
агенције УН, Црвеног крста/полумесеца и хуманитарних невладиних 
организација), које пружају највећи део помоћи на терену. Такође, 
постигнут је и договор о олакшавању коришћења војних средстава 
држава чланица када су она потребна као део укупног ЕУ одговора у 
катастрофи.8 

Стварање Европског капацитета за одговор у катастрофама 
(European Emergency Response Capacity) на темељу имовине држава 
чланица, као и развој Европског центра за одговор у катастрофама 
(European Emergency Response Centre – EERC), предложени су као 
темељ стратегије. Предлози се односе на подручје цивилне заштите и 
хуманитарне помоћи. Током анализа и консултација које су спроведене 
међу државама чланицама, Европском комисијом и партнерима 
закључено је да се рад на унапређењу ЕУ капацитета за одговор у 
катастрофама мора темељити на следећим принципима: 

                                                           
6 Катастрофа наступа када је друштво погођено хазардом. Другим речима, последице 
катастрофе одређене су степеном повредљивости друштва на хазарде. Та повредљивост 
није природног карактера. То је људска димензија катастрофе, односно резултат је 
бројних економских, социјалних, културних, институционалних, политичких, чак и 
психолошких фактора који одређују животе људи и обликују окружење. 
7 У свим случајевима, пре него што се Механизам активира, морају бити примљени 
захтеви из земље или земаља погођених катастрофом. У случају трећих земаља одмах се 
консултује Висока представница за спољну политику, у духу заједничке Декларације 
између Већа и Комисије о коришћењу Механизма за цивилну заштиту у ванредним 
ситуацијама (doc. 10639/03), да би се утврдило да ли активирање Механизма потпада у 
управљање кризом ZVSP (ZVSP – Заједничка спољна и безбедносна политика). 
8 Документа Већа ЕУ од 2003. до 2006. године обухватају Општи Оквир за коришћење 
војних и војно закупљених превозних средстава држава чланица и Координацију алата 
ESOP за подршку ЕУ одговора у катастрофама и војне подршке ЕУ одговору у 
катастрофама – идентификација и координација расположивих средстава и 
способности (документи 10639/03, 6644/4/04, 8976/06, 9462/3 REV3 и 
 14540/06 + COR1). 
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 Европска унија би требало да буде у стању да ефикасно, 
интегрисано и у духу солидарности одговори на катастрофе 
унутар и изван ЕУ; 

 капацитети за одговор у катастрофама ЕУ треба да се баве свим 
врстама великих несрећа и катастрофа (тј. природним и 
цивилизацијским, осим оружаног сукоба) које могу да 
превазилазе капацитете националног одговора и резултирају 
захтевом за помоћ ЕУ; 

 потпуно кохерентан приступ за катастрофе изван ЕУ мора 
обухватити различита подручја које би могла бити активирана: 
цивилну заштиту, хуманитарну помоћ, одговор на ризике у 
оквиру инструмента за стабилност, географске инструменте за 
спољну помоћ (користећи флексибилне процедуре у ситуацијама 
ризика, великих ванредних ситуација и катастрофа), цивилно и 
војно управљање у ванредним ситуацијама у оквиру Заједничке 
безбедносне и обрамбене политике (ZSOP). Циљ би требало да 
буде идентификација и имплементација најприкладнијих 
ресурса и одговора на било коју катастрофу. Такав приступ ће се 
градити на постојећим улогама, мандатима и капацитетима, а 
биће дефинисане и критичне „празнине“; 

 у случају одговора на хуманитарне потребе које су узроковане 
катастрофом изван Европске уније, помоћ ЕУ се мора пружати у 
складу са међународно договореним хуманитарним начелима 
(човечност, неутралност, непристраност, независност) и 
смерницама. Побољшана координација на нивоу ЕУ помоћи ће у 
ојачавању средишње координацијске улоге УН за ванредне 
ситуације у трећим земљама; 

 приступ који балансира одговор у случају катастрофа с 
превенцијом катастрофа и спремности је најбољи начин 
одговора све већој претњи коју могу да произведу катастрофе. 
Активности јачања одговора у катастрофама биће допуњене 
јаким мерама превенције и приправности. То укључује повећање 
синергије између смањења ризика од катастрофа (disaster risk 
reduction) и прилагођавања на промене тако да финансијска 
подршка за превенцију, опоравак и активности обнове повећава 
отпорност на будуће велике несреће и катастрофе; 

 већа исплативост (cost efectiveness) означава тражење 
ефикаснијих начина доставе помоћи. То се може постићи бољим 
удруживањем средстава како би се смањили трошкови и избегло 
дуплирање напора. Када је то примерено, државе чланице треба 
да искористе заједничка средства. Такође, ЕУ би требало да 
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избегава стварање нових структура и додатне нивое биро-
кратије.9 
Чињеница је, међутим, да су цивилна заштита и хуманитарна 

помоћ главни оперативни инструменти тренутног одговора ЕУ на 
ванредне ситуације. Ови инструменти интегрисани су у Општу управу 
за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту (DG ECHO) ЕК, што 
омогућава успостављање ојачаног Центра за одговор у катастрофама 
(EERC) који ће се ослањати на информације и знања из оба подручја, и 
ефикасно повезати, на европском нивоу, тела надлежна за цивилну 
заштиту и за хуманитарну помоћ у државама чланицама. Кризне собе 
ECHO и MIC спојене су у прави оперативан центар који делује 24 сата и 
одговоран је за координацију цивилног одговора ЕУ у случају ванре-
дних ситуација. То захтева квалитативни помак од размене информација 
и реакције на разна стања, у проактивнију улогу планирања, праћења, 
припреме, оперативне координације и логистичке подршке. У ту сврху 
EERC развија интегрисано праћење капацитета које се темељи, између 
осталог, и на GMES услугама.10 EERC ће осигурати континуирану 
размену информација са телима цивилне заштите и са телима 
надлежним за хуманитарну помоћ у случају потребе за помоћи коју ће 
понудити државе чланице ЕУ и други актери. То ће омогућити 
државама чланицама доношење одлуке о финансирању и понуди 
додатне помоћи. EERC ће такође развити референтне сценарије за 
главне врсте ванредних ситуација унутар и изван ЕУ. У хитним 
случајевима изван ЕУ, EERC је одговоран за прикупљање података о 
целокупној доступној европској материјалној помоћи и осигурава 
доследност са саставом координације УН и угрожене земље. EERC ће 
истовремено олакшати оперативну координацију с другим ЕУ учесни-
цима. То ће укључивати размену информација и анализа с географским 
оделима EEAS, укључујући Ситуацијски центар (Situation Centre) и 
делегацију ЕУ. То се односи и на сарадњу са EEAS структуром за 
управљање ванредним ситуацијама када се коришћење цивилних и/или 
војних средстава ЕУ сматра делом одговора у ванредним ситуацијама. 
EERC ће уско сарађивати с другим одговарајућим службама, укључу-
јући и оне одговорне за Стратегију за унутрашњу безбедност ЕУ, и 
временом ће се развити у платформу за подршку другим службама које 
се баве ванредним ситуацијама и катастрофама. 

 
                                                           
9 Комисија je 2009. усвојила Саопштење о приступу Заједнице превенцији природних и 
цивилизацијских катастрофа (COM (2009) 82 final) и Стратегију EУ за подршку 
смањењу ризика од катастрофа у земљама у развоју (COM (2009) 84 final). 
10 Глобално надзирање околине и безбедност (Global Monitoring for Environment and 
Security − GMES) je заједничка иницијатива EУ и Европске свемирске агенције (ESA). 
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Цивилна безбедност и интегрисани систем контроле 
ванредних ситуација - пример Бугарске 

 
Нови концептуални приступ цивилној безбедности и интегри-

саној контроли ванредних ситуација у Бугарској подразумева оквир у 
којем је исказана потреба свеобухватне сарадње имеђу различитих 
структура државе. Интегрисани систем идентификован је као компле-
ксан процес у којем ће свака од институција задржати свој идентитет, уз 
могућност сарадње и координације са другим субјектима. У савременом 
националном приступу наглашава се да интегрисани сектор безбедности 
није организација, већ концепт нове организације система, где ће свака 
институција дати свој допринос у свеобухватној сарадњи.11 

Кључна компонента у интегрисаном сектору безбедности и 
управљању ванредним ситуацијама јесте командни и контролни систем 
(command and control system C-2) (Shalamanov, 2007). То је суштински 
елемент хоризонталне и вертикалне интеграције служби на национа-
лном, регионалном и међународном нивоу, и фактор који показује 
њихову међусобну оперативност и умреженост. Међутим, уже посма-
трано, главну улогу у широко интегрисаном систему командовања, 
контроле, компјутерске повезаности, комуникације, обавештавања, 
надзора и извиђања има процес доношења одлука. Успех у овој области 
заснован је на брзини опсервација, оријентацији, одлукама које се 
доносе у кратком временском интервалу, планирању и предузимању 
акција (C4ISRS). Овај циклус је заправо базиран на когнитивној 
пирамиди која садржи следеће елементе: податке, информације, знање, 
разумевање и одлуку (Shalamanov, 2001). Међутим, у конкретној 

                                                           
11 У Бугарској је 2006. године усвојен Закон о заштити у случају катастрофа, који је у 
наредне две године четири пута мењан амандманима. Тим законом се на јединствен и 
целовит начин регулише обезбеђивање заштите живота и здравља становништва, 
заштита животне средине и имовине услучају катастрофа. Њиме се уређују: 
компетенције и одговорна тела за спровођење превентивних мера и активности, 
јединствени систем спасавања и заштите у катастрофама, као и институционална тела, 
државне органе и координацију између њих; усклађивање и руковођење активностима 
спасавања и хитног опоравка које се спроводе у подручју погођеном катастрофом; 
учешће и сарадњу физичких и правних лица и предузећа у случају катастрофе; 
формирање волонтерских јединица, компетентних органа за спровођење обуке 
извршних органа и управљачких тела на централном и локалном нивоу, и других 
циљних група и популација. Јединствени систем спасавања чине министарство за 
ванредне ситуације (услуге цивилне заштите), министарство здравља (здравствене 
услуге), министарство унутрашњих послова (полиција, ватрогасна заштита), 
министарство саобраћаја (спасавање на мору) и Црвени крст Бугарске (Горска служба 
спасавања). 
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анализи концепта који грађанима обезбеђује сигурност могуће је уочити 
три посебне целине: 

 Систем за управљање инцидентним ситуацијама (Incident 
Management System), који прима позиве од грађана и других 
извора и субјекат, и који реагује са првим респондерима – 
полиција, противпожарни тимови, тимови цивилне заштите и 
тимови хитне медицинске помоћи; 

 Интегрисани систем управљања ванредним ситуацијама 
(Integrated Emergency Management System), који се активира ако 
у условима опасности буде много позива или позива у серији о 
инциденту који се догодио. Информације се добијају из Система 
за рано упозоравање (Early Warning System), Система за кризно 
управљање (Crisis Management System), или из Оперативног 
центра за ванредне ситуације (Emergency Operations Centres – 
EOC), који остварују сарадњу са полицијом, противпожарним 
екипама, медицинским екипама и екипама цивилне заштите; 

 у случају да постоје спољни извори опасности који угрожавају 
становништво Бугарске активира се Систем за кризно упра-
вљање, док је Систем за управљање инцидентним ситуацијама 
субординиран највишим органима који су му надређени. Систе-
му за управљање инцидентним ситуацијама прикључен је 
Компјутерски систем за обавештавање (CAD), који је повезан са 
Географским информационим системом (GIS). 
Међутим, када се разматра Интегрисани систем за управљање 

ванредним ситуацијама (IEMS), може се издвојити неколико кључних 
елемената: 

 Интегрисани систем за рано упозоравање (Integrated Early 
Warning System – IEWS), који је суштински елемент у примању 
информација у потенцијално опасним ситуацијама; 

 Фузиони центар (Fusion Centre – FC), који је фокусиран на 
обједињавање свих информација које се примају и већ 
постојећих информација и података. Његов задатак је да 
представи заједничку оперативну слику, која је важна у процесу 
процене, оријентације и доношења одлука, и да обезбеди 
неопходну, свеобухватну поделу информација. Фузиони центар 
је саставни део Интегрисаног система за рано упозоравање; 

 Систем за подршку у доношењу одлука (Decision Support System 
– DSS), који је такође део система за рано упозоравање и 
интегрисаног система за управљање ванредним ситуацијама, али 
поседује и посебне елементе који могу деловати одвојено од 
система; 
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 Интегрисани систем за управљање ванредним ситуацијама 
(Integrated Emergency Management System – IEMS), који је 
најкомплекснији по свом саставу и укључује Нотификациони 
систем за узбуњивање (Alert and Notification System – ANS), као и 
капацитете за успостављање комуникације са различитим 
командно-оперативним центрима, мобилним јединицама и 
системом за управљање ресурсима. Интегрисање наведених 
елемената омогућава широк оквир сарадње у критичним 
ситуацијама, а отвара и могућност укључивања међународних 
тимова; 

 Тренинг центар (Training Centre – TC) има важну улогу у 
обучавању и оспособљавању специјалиста и тимова који 
учествују у систему заштите и спасавања. Циљ успостављања 
оваквог центра јесте пружање могућности тим субјектима да се 
упознају са новим технологијама и процедурама које се 
примењују у процесу интегрисаног управљања. Постоје 
различити нивои обуке – за командне тимове, контролне тимове 
и прве респондере, односно тимове који први реагују у 
инцидентним ситуацијама; 

 Систем лабораторија (The System Development Laboratory – SDL), 
који има улогу да подржи технолошке промене у целокупном 
процесу промене управљања у ванредним ситуацијама. Овај 
систем се ослања на најновије доступне технолошке процесе и 
методе; 

 Регионални оперативни центар за ванредне ситуације (The 
Regional EOC), који садржи све елементе Интегрисаног система 
за рано упозоравање, Нотификационог система за узбуњивање, 
Интегрисаног система за управљање ванредним ситуацијама, 
Фузионог центра, Система за подршку у доношењу одлука 
(IEWS, ANS, IEMS, FC, DSS); 

 Комуникациони центар у ванредним ситуацијама 112 (112 ECC) 
представља елемент националног Комуникационог центра 112 
на локалном нивоу. Његова улога је да проследи информације до 
Центра за обавештавање и даље до првих респондера, за које су 
прве информације од суштинског значаја за ефикасно 
реаговање; 

 мобилне командно-контролне јединице (MC2U) су јединице са 
ограниченим капацитетима, али повезане са Регионалним 
оперативним центром за ванредне ситуације, тако да могу да 
користе све расположиве капацитете како би одговорили на 
ванредне ситуације. 
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Детаљнији концепт је предложила консултантска фирма „Вин-
бурн и Костас“ (Winbourne and Costas Inc.) која се бави питањем менаџ-
мента на међународном новоу. Предложен је типичан оперативни 
центар за ванредне ситуације (ЕОC) који би у управљању ванредним 
ситуацијама функционисао на локалном, регионалном и националном 
нивоу. Овај оперативни центар повезан је са Комуникационим центром 
112 у ванредним ситуацијама (ЕCS) и Системом 311 (non-emergency 
response system – NERS), који реагује у свакодневним, акцидентним 
ситуацијама, како би обезбедио интегрисани приступ цивилној 
безбедности. 
 

Закључак 
 

Фундаменталне поставке интегрисаног планирања и управљања 
ванредним ситуацијама у већини националних држава старе су више од 
педесет година. Све до раних осамдесетих година двадесетог века 
главни циљ овог система и основни концепт на којем се заснивао био је 
континуитет функционисања државних органа у различитим врстама 
ванредних ситуација. Нови програм свеобухватног управљања ванре-
дним ситуацијама означио је редефинисање односа према природним, 
индустријским и савременим безбедносним ризицима и претњама. 
Савременији модел интегрисаног управљања ванредним ситуацијама 
требало је да истовремено, поред наведеног, обезбеди да различити 
нивои и субјекти у држави остваре интегрисану сарадњу у погледу 
координације у свим врстама опасности. Интензивирање ангажовања 
Европске уније на подручју интегрисаног управљања ванредним 
ситуацијама започело je, међутим, тек крајем деведесетих година 
прошлог века и иницирано је комбинацијом неколико чинилаца. На 
подручју саме EУ то je био низ природних и технолошких катастрофа 
кoje су довеле до напора да се побољшају постојећи и створе нови 
механизми деловања у таквим ситуацијама. Практично, после сваке 
катастрофе поставило се питање шта EУ као организација може да 
уради на разрешавању и превенцији од различитих опасности на 
територији земаља чланица Уније, пошто се показало да напори и 
средства на националном нивоу нису довољни. Ширењем и отварањем 
врата новим државама чланицама, EУ се приближила регијама које 
оптерећују политички, хуманитарни и економски проблеми, као и 
потенцијални или активни конфликти, чиме сe створила свест o великом 
значају невојних активности у одржавању стабилности и безбедности. 
Све више се jaвља потреба за јачањем цивилних капацитета који треба 
да одговоре на низ изазова, од владавине права, цивилне управе и 
цивилне заштите, до надзорних мисија и хуманитарних акција. 
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The Specific Characteristics of the Modern Integrated 
System of Management in the State of Emergency 

 
Abstract: Until early 1980s, the main aim of the existing system for 

the management in the state of emergency was the Continuity of Government 
(CoG). A few years later a new program of Comprehensive Emergency 
Management (CEM), which was conceptually clearer and wider, was 
adopted. This program indicated that government and the state had 
reoriented their relation to different dangerous situations which may 
endanger the civilians and the entire society. In the theoretical and practical 
sense, a different course was taken with respect to natural, industrial and 
other dangers. The lack of the precise formulation of the role of each subject 
in the comprehensive emergency management demanded the definition of the 
new program. This was the reason for the greatest number of states to 
determine a more precise and original model of the Integrated Emergency 
Management System (IEMS). This program should put the emphasis on the 
civil readiness of the state, in regard to all potential risks and threats, but at 
the same time it should have ensure that the states subjects at each level 
achieve the integrated cooperation in the sense of the coordination 
regardless of the danger in question. Bearing in mind In regard to the 
changed security environment, and the efforts which the national states were 
making to create the integrated response to the states of emergency, the EU 
has developed a large number of instruments to make an integrated response 
to the emergency situations. The establishment of European Emergency 
Response Capacity on the basis of the property of the member states and the 
development of the European Emergency Response Centre (EERC) were 
proposed as the base of the response strategy in emergency situations. The 
main component in the integrated security sector and the management of the 
states of emergency in Bulgaria is the command and control system C-2. The 
crucial element is the integration of the horizontal and vertical services on 
the national, regional and international levels and the factor which shows 
their mutual functioning and networking. 

Key words: emergency situation, integrated system, civil protection, 
EU. 
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Apstrakt: Implementacija koncepta održivog razvoja je zadatak od 
najvišeg prioriteta za brojne aktera u globalnom društvu rizika. Prema 
analizama različitih dokumenata, očigledno je svakodnevno povećanje broja 
rizika. Katastrofe ugrožavaju ljude i materijalne resurse u svakom društvu, 
utiču na okoliš i mogu kratkoročno ili dugoročno, prekinuti njegov razvoj. 
Pronalaženje odgovora na pitanje kako odrediti optimalan finsnsijski okvir 
neophodan za provođenja mjera za smanjenje rizika od katastrofa u svakoj 
sferi održivog razvoja (ekonomska, socijalna i okoliš) je posebno važno za 
zemlje u razvoju. Događaji iz prošlosti su dokazali postojanje potrebe 
razvoja svijesti o opasnostima koje priroda ili djelovanje čovjeka mogu 
donijeti po cjelokupnu društvenu zajednicu, a napori na iznalaženju odgo-
vora na pitanje kako izvršiti kvalitetne pripremme za smanjenje rizika od 
katrastrofa te kako sačiniti sistem koordinacije i upravljanja u vanrednim 
situacijama su inicirali su izradu ovog rada. Koristeći naučne metodologije 
odgovarajuće za društvene nauke, rad analizira osnove sistema zaštite i 
spašavanja od prirodnih ili antropogenih katastrofa u Bosni i Hercegovini i u 
kratkim crtama prezenzuje osnovne pokazatelje značajne finansijske podrške 
Evropske unije Bosni i Hercegovini nakon poplava 2014. godine. U isto 
vrijeme rad naglašava pozitivne trendove u procesu približavanja Bosne i 
Hercegovine punopravnom članstvu u Europskoj uniji. 

Ključne riječi: zaštita i spašavanje, katastrofa, odgovor, pripravnost, 
odgovor, supsidijarnost, koordinacija. 
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Uvod 
 

Tematski okvir rada Finansijska poodrška Evropske unije kao 
značajan faktor oporavka Bosne i Hercegovine nakon katastrofalnih poplava 
u maju 2014. godine otvara mogućnosti za široko naučno istraživanje 
problema pristupa ekonomskom okviru planiranja i upravljanja u vanrednim 
situacijama izazvanim prirodnim ili drugim nesrećama, ali zbog ograničenosti 
prostora i želje za ukazivanjem na najznačajnije segmente ovog problema 
osnovni cilj opservacije teme predstavlja prikazivanje osnovnih faktora 
finansijske podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini nakon poplava, i 
ukazuje na najznačajnije probleme sa kojima se susreće bosanskoherce-
govačko, decentralizovano društvo u ovoj oblasti. 

U Bosni i Hercegovini ali i na, geopolitički gledano, širem području 
regiona Zapadnog Balkana, posljedice prirodnih i drugih katastrofa izazivaju 
značajnu štetu, a čak i površnom analizom moguće je doći do zaključka da 
sistem smanjenja rizika nije uspostavljen na optimalnom nivou prvenstveno 
iz razloga svakodnevnog porasta problema u ekonomskom i socijalnom 
sektoru društvenih odnosa. Prema podacima iznesenim na različitim 
skupovima organizovanim od strane ili u saradnji sa kompetentnim međuna-
rodnim institucijama koje se bave problematikom nastanka i uticaja prirodnih 
i/ili drugih katastrofa, često se navodi činjenica razmjere 1:7 odnosa 
finansijskih sredstava uloženih u prevenciju katastrofa i potrebnih sredstava 
za nadoknadu štete. Jednostavnije rečeno, ulaganjem jednog američkog 
dolara (1 US$) u prevenciju rizika od katastrofa, sačuvalo bi se sedam ameri-
čkih dolara (7 US$) potrebnih za sanaciju štete i oporavak nakon katastrofe. 
U skladu sa aktuelnom svjetskom ekonomskom krizom koja značajno utiče 
na ograničavanje budžeta predviđenih za službe za vanredne situacije u 
svijetu, pitanje spremnosti država za smanjenja rizika od katastrofa postaje 
jedan od najznačajnijih prioriteta. Pravilnim ekonomskim planiranjem i 
programiranjem, te radom na smanjenju vjerovatnoće nastanka rizične 
situacije (prevencija) ili adekvatnim pripremama za otklanjanje mogućih 
posljedica smanjuje se i visina rizika. 

Kroz ovaj rad će biti sagledane postojeće karakteristike analize, 
planiranja i kriznog menadžmenta u sistemu upravljanja prirodnim i drugim 
nesrećama u Bosni i Hercegovini, ali i sagledane realne mogućnosti pristupa 
punopravnog članstva Bosne i Hercegovine Mehanizmu civilne zaštite 
Evropske unije, posebno sa aspekta ukupnih odnosa unutar Bosne i 
Hercegovine i službeno izražene želje za pridruživanjem Uniji. 
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Opšti pregled zemlje prema sektoru klimatskih hazarda 
 
Klima Bosne i Hercegovine je umjereno kontinentalna sa toplim 

ljetima i hladnim zimama, a u južnim predjelima je ublažena uticajem 
Jadranskog mora. Područja sa velikom nadmorskom visinom imaju kratka 
hladna ljeta i duge oštre zime. Primorje u području Neuma i južne Herce-
govine ima blage kišovite zime i vruća ljeta. 

Najznačajniji hazardi sa kojima se Bosna i Hercegovina susreće se 
mogu podijeliti po slijedećem pincipu: 

 hidrometeorološki hazardi (poplave, suša, olujni vjetrovi, grad, visok 
snježni pokrivač, niske temperature i led); 

 geološki hazardi (zemljotres, klizišta, tonjenje tla, erozije tla − odroni 
kamenja i zemlje); 

 biološki i ekološki hazardi (epidemije zaraznih oboljenja antropo-
loškog, animalnog i biljnog porijekla, ekološko zagađenje zraka, tla, 
vode, degradacije tla itd.); 

 požari (na otvorenom prostoru, na poljoprivredim i šumskim zemlji-
štima, industrijski, na stambenim objektima itd.); 

 hazardi u transportu i komunikacijama (cestovni, željeznički, zračni i 
vodni saobraćaj); 

 industrijski hazardi (industrijske nesreće, rudarske nesreće, nesreće u 
termoelektranama, gasovodi, hidroelektrane, itd.); 

 NHBR hazardi (nesreće nuklearnog, hemijskog,biološkog ili radiolo-
škog tipa); 

 ostali (drugi) hazardi (terorizam, proliferacija i primjena oružja za 
masovno uništenje, oružani konflikt, produkti prethodnih oružanih 
sukoba – zloupotreba ili nepravilno korištenje zaostalog malog oružja 
i lakog naoružanja (eng. Small Arms and Light Weapons – SALW), 
neeksoplodirana ubojna sredstva (NUS), mine, municija sa osiro-
mašenim uranijumom (depleted uranium − DU) (Izvor podataka a-g: 
Procjena ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih 
nesreća). 
Većina navedenih hazarda se direktno ili djelimično može povezati ili 

smatrati uzrokovanim od strane ekstremnih vremenskih ili klimatskih pojava. 
Osim toga, brojne opasnosti imaju mogućnost da se razviju u nesreće sa 
prekograničnim efektima, posebno poplave, šumski požari i zagađenost 
vazduha. 
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Poplave kao jedna od najznačajnijih opasnosti izazvanih 
hidrometeorološkim faktorima u Bosni i Hercegovini 

 
Poplave predstavljaju jednu od najčešćih opasnosti vezanih uz vrije-

me i klimu. One uzrokuju katastrofe koje obuhvataju veliko geografsko 
podruje, utiču na veliki broj stanovnika i uzrokuju značajne ekonomske štete. 
Oko 75% voda na teritoriji Bosne i Hercegovine nalazi se u prekograničnom 
području sliva rijeke Save i 25% u slivu Jadranskog mora. U poslednjih 
pedeset godina Bosnu i Hercegovinu je zahvatilo nekoliko katastrofalnih 
poplava sa ogromnim štetama: tokom 1976. godine tri poplave su pogodile 
43 od 109 tadašnjih opština u zemlji; u aprilu 2004. godine poplave su uticale 
na više od 300.000 ljudi u 48 opština, uništeno je 20.000 hektara poljopri-
vrednog zemljišta, nekoliko mostova, a došlo je i do kontaminacije voda za 
piće u mnogim od pogođenih opština. 

U poplavama koje su se desile u decembru 2010. godine, prema 
raspoloživim podacima, najteže su pogođena područja u slivu rijeke Drine, te 
područja u srednjoj i istočnoj Hercegovini. Izvršena je evakuacija više od 
4.000 ljudi, a potopljena su ili su vodenom stihijom uništena mnoga domaći-
nstva. 

Bosna i Hercegovina je u maju 2014. godine doživjela najveću 
količinu padavina zabilježenu u posljednjih 100 godina, što je rezultiralo 
masivnim poplavama na cijelom teritoriju, potpunom poplavljenošću više od 
polovine ukupne teritorije zemlje, enormnim štetama i velikim brojem ljuskih 
žrtava. 
 
Sektorska analiza osjetljivosti na hidrometeorološke opasnosti 

 
Poljoprivreda je i dalje jedan od najvažnijih ekonomskih sektora 

(10.4% bruto društvenog proizvoda − BDP u 2006. godini) koji pruža prehra-
mbenu sigurnost velikom dijelu stanovništva. Od ukupne površine od 5.113 
miliona hektara zemlje, 47% predstavlja poljoprivredno zemljišta. Slabost 
Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti predstavlja činjenica da ukupno 66% 
teritorija Bosne i Hercegovine čini planinski ili brežuljkast teren, a samo 20% 
zemlje je pogodno za intenzivan uzgoj poljoprivrednih proizvoda (oko 
1.000.000 ha).  

Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim vodnim resursima, te se 
može očekivati da u budućnosti Sektor voda postane jedan od temelja opšteg 
ekonomskog razvoja u mnogim područjima. Ratne štete i nedovoljna i 
neadekvatna regulatorna osnova, doveli su sistem upravljanja vodama, kao i 
druge ekonomske sektore u veoma težak položaj. Kvalitet vode za piće iz 
vodoopskrbnog sistema se stalno pogoršava, postojeća infrastruktura je u 
lošem stanju, a vodni resursi su sve zagađeniji. Održivi razvoj u području 
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upravljanja vodama je moguć samo uz primjenu načela integrisanog 
upravljanja vodnim resursima, uz zajedničko rješavanje problema u glavnim 
segmentima upravljanja vodama, posebno u eksploataciji, zaštiti voda i 
zaštite od štetnog djelovanja voda. 

U periodu 2009-2013. godina pokrenute su različite inicijative u ovoj 
oblasti koje, na žalost, nisu donijele zadovoljavajuće rezultate jer predstavnici 
nadležnih institucija nisu uspjeli usaglasiti zajedničke stavove po pitanjima 
raspodjele prava i obaveza posebno u oblasti upravljanja i finansiranja. 
 

 
Sektori izloženi rizicima 

 
Pojave 

 
Osjetljivost 

 
Poljoprivreda 

Poplave, suše, grad, jak 
vjetar, požari, rani i pozni 
mrazevi  

 
Visoka 

 
Proizvodnja, transmisija i 
distribucija električne i 
toplotne energije 

Ekstremno niske ili visoke 
temperature vazduha, jake i 
dugotrajne padavine, 
naročito ledena kiša 

 
Relativno 
visoka 

 
Saobraćaj i transport 
(drumski, željeznički, 
riječni i vazdušni) 

Magla, jake i intenzivne 
padavine, poplave, snijeg, 
poledice, ledena kiša, led na 
rijekama 

 
Srednja 
 

 
Građevinarstvo 

Jak vjetar i udari vetra, jake 
padavine, mraz, električna 
pražnjenja 

 
Relativno 
niska 

Vodoprivreda Poplave i suše  Visoka 
 
Turizam i usluge 

Svako odstupanje od 
normalnog klimatološkog 
ciklsa ili vremena 

 
Srednja 

 
Tabela 1 − Sektorska analiza osjetljivosti Bosne i Hercegovine na 

hidrometeorološke opasnosti 
 

Pravni i institucionalni okvir za 
redukciju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini 

 
Na državnom nivou pitanja sistema zaštite i spašavanja tretirana su 

prvenstveno Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih 
dobara od prirodnih ili drugih nesreća (u daljnjem tekstu: Zakona o zaštiti i 
spašavanju Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 
50/08), koji je donesen 2008. godine i koji, između ostalog, poziva na 
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stvaranje razvojnog programa koji uključuje razvoj mehanizama za smanje-
nje rizika od katastrofa i kvalitetno finansiranje ukupnog sistema. 

Zakoni o zaštiti i spašavanju ljudi i imovine od prirodnih i drugih 
nesreća na nižim nivoima organizacije države (tj. dva entiteta, Brčko distrikta 
i kantona) obezbjeđuju razvoj određenih strateških dokumenata koji, između 
ostalog, uključuju pitanje smanjenja rizika od katastrofa. Na entitetskom 
nivou ovu oblast najpodrobnije tretiraju Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i 
materijalnih dobara Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine 
Federacije Bosne i Hercegovine, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Zakon o zaštiti i 
spasavanju u vanrednim situacijama (Službeni glasnik RS, br. 121/12). 
Državni zakon, kao i zakoni o zaštiti i spašavanju u entitetima propisuju i 
izradu adekvatnih procjena rizika. 

Specifičnost decentrealizovanog državnog sistema se ogleda i u tome 
da na državnom nivou ne postoje ministarstva za pojedine krucijalne oblasti, 
već se ti poslovi nalaze u nadležnosti entiteta, što u mnogome otežava 
kvalitetan razvoj sistema za smanjenje rizika od katastrofa (DRR). Između 
ostalog, trenutno na državnom nivou ne postoje zakoni vezani za planiranje 
razvoja i zaštitu okoline, kao ni zakon koji bi jasno definisao ulogu 
hidrometeoroloških službi na državnom nivou. 

Ista je situacija i sa zakonima o vodama koji su u entitetskoj nadle-
žnosti ali koji su, bez obzira na decentralizovani sistem odgovornosti, uskla-
đeni sa Direktivama o vodama Evropske unije. 
 
Institucionalni okvir 

 
Iako evropska i svjetska naučna praksa često postavlja tezu potrebe 

izrade i provođenja „nacionalnih politika u oblasti redukcije rizika od 
katastrofa“, u domaćoj operativnoj praksi ne postoji formalni dokument pod 
nazivom „Državna politika Bosne i Hercegovine za smanjenje rizika od 
katastrofa“, već se adekvatne politike provode u sklopu uspostavljenog 
sistema decentralizovane odgovornosti na svim nivoima. 

U sistem finansiranja sistema zaštite i spašavanja od prirodnih ili 
drugih nesreća u Bosni i Hercegovini uključene su slijedeće institucije: 

Na državnom nivou: 
 Ministarstvo sigurnosti – Sektor za zaštitu i spašavanje; 
 Ministarstvo vanske trgovine i ekonomskih odnosa – Odsjek za 

zaštitu okoliša; 
 Ministarstvo civilnih poslova – Sektor za geodetske, geološke i 

meteorološke poslove. 
U Federaciji Bosne i Hercegovine: 

 Uprava civilne zaštite (FUCZ); 
 Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ); 
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 Agencija za vodno području Jadranskog mora; 
 Agencija za vodno područje rijeke Save. 

U Republici Srpskoj: 
 Ministarstvo unutrašnjih poslova − Republička uprava civilne zaštite 

Republike Srpske (RUCZ RS); 
 Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RHMZ RS); 
 Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save; 
 Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice – Trebinje. 

U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Odjel za javnu sigurnost 
Distrikta. 
 
 

 
Slika 2 − Shematski prikaz sistema koordinacije institucija u Bosni i 

Hercegovini u slučaju prirodnih i drugih nesreća 
 
Zakonska regulativa u oblasti zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini 

 
Oblast zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini definisana je 

prvenstveno Ustavom Bosne i Hercegovine i Okvirnim zakonom o zaštiti i 
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u 
Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 50/08). 
Zakonska rješenja drugih dijelova sistema društveno političkog uređenja 
Bosne i Hercegovine takođe, posredno ili neposredno, regulišu ili na neki od 
modaliteta normiraju pitanja opšte sigurnosti i u okviru toga finansiranja 
sistema zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća. Najznačajniji 
zakoni i podzakonska akta koji tretiraju ovu problematiku su: 
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 Ustav Bosne i Hercegovine; 
 Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i 

Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 5/2003); 
 Zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim 

organima uprave Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovine, br. 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 
103/09); 

 Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik 
Bosne i Hercegovine, br. 50/08.); 

 Pravilnik o organizaciji, uslovima i načinu funkcionisanja 
Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine 112 
(Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 56/09); 

 Zakon o komunikacijama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 
31/03); 

 Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (Službeni 
glasnik RS, br. 121/12); 

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o civilnoj zaštiti (Službeni 
glasnik Republike Srpske, br. 39/03 i 29/10); 

 Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih 
i drugih nesreća (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, 
br. 39/03 i 22/06). 

 
Budžet i finansiranje redukcije rizika  
od katastrofa u Bosni i Hercegovini 

 
Osnovne državne mehanizme finansiranja s ciljem redukcije rizika od 

katastrofa (DRR) je jedino moguće kanalisati kroz budžete institucija svih 
nivoa organizovanja, posebno dijelove budžeta namijenjene za projekte 
usmjerene na osnivanje, izgradnju i funkcionalni razvoj sistema upravljanja u 
katastrofama. 

Način budžetiranja i finansiranja na državnom nivou je regulisan 
Zakonom o zaštiti i spašavanju Bosne i Hercegovine. U skladu s 
organizacijom sistema javne uprave u Bosni i Hercegovini sve strukture 
javne uprave imaju svoja budžetska sredstva. Ova činjenica objašnjava 
komplikovan sistem odnosa u aktivnostima na smanjenju rizika od katastrofa. 
Entiteti imaju svoje samostalne izvore finansiranja i budžetiranja. Sa aspekta 
korištenja međunarodnih fondova najznačajnija finansijska pomoć 
predviđena za provedbu projekata u vezi sa redukcijom rizika od katastrofa 
(DRR) je ostvarena iz relevantnih struktura, uglavnom iz Razvojnog 
programa Ujedinjenih nacija (UNDP), predpristupnih fondova Evropske 
unije (EU), NATO-a i kroz bilateralnu suradnju sa Agencijom za upravljanje 
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katastrofama Kraljevine Danske (DEMA). U svakom slučaju, sagledavajući 
ukupnu spremnost sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini, 
moguće je zaključiti da predviđena budžetska sredstva nisu dovoljna za 
kontinuirani razvoj ove oblasti, što će u velikoj mjeri otežati provođenje 
pristupnih aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja građana u sklopu ukupnog 
procesa pridruživanja evropskim integracijama. 
 

Finansijski i drugi pokazatelji šteta uzrokovanih poplavama 
tokom maja 2014. godine 

 
U periodu 14-25. 5. 2014. godine usljed obilnih padavina (za četiri 

dana pala tromjesečna količina padavina ili cca. 300 l/m2) poplavljena su 
područja u gornjem toku rijeke Bosne (oko izvorišta) i njenih pritoka u 
kantonu Sarajevo, nakon čega je plavni val pogađao sva ostala mjesta niz 
rijeku Bosnu do njenog ušća u rijeku Savu (Šamac). 

Istovremeno je u kratkom vremenu na većim područjima u 
Tuzlanskom kantonu, Posavskom kantonu i Brčkom došlo do naglog porasta 
dotoka vode pritoka Bosne i Save (Spreča, Tinja, Brka i druge manje 
pritoke). Bosna nije mogla primiti količinu vode iz pritoka u gornjem i 
srednjem toku i izlila se na područjima velikih naseljenih mjesta naročito na 
dijelovima gdje rijeka meandrira. U kratkom vremenu, 1-2 dana, poplavljeni 
su gradovi i opštine uz rijeku Bosnu i njene pritoke sve do Šamca. Na putu do 
Šamca, Bosna sa pritokama je poplavila Zenicu, Žepče, Zavidoviće, Maglaj, 
Doboj, Derventu i Modriča. Uz probleme koje je stvorila Bosna sa svojim 
pritokama u gornjem i srednjem toku, u istom periodu inundirale su i Drina 
sa pritokama (Šekovići od Drinjače, i dr.), te Vrbas i Sana sa pritokama. 

Uz plavljenje gradova i velikih prostranstava u Bosni i Hercegovini, 
Sava je u svom srednjem i donjem toku uzrokovala i plavljenje gradova u 
susjednim državama − Hrvatskoj i Srbiji. 

Prema postojećim analizama, ukupno pogođena površina teritorije 
Bosne i Hercegovine (u oba entiteta i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine) 
iznosila je cca. 10.000 km2, a ukupno 74 opština i gradova (ili 50% ukupnog 
broja opština u Bosne i Hercegovine), uključujući Brčko Distrikt Bosne i 
Hercegovine, je u većoj ili manjoj mjeri pogođeno poplavama. Poplavama i, 
sekundarno, klizištima pogođeni su: 

 u Federaciji Bosne i Hercegovine 37 opština; 
 u Republici Srpskoj 36 opština; 
 Brčko Distrikt. 

Kada je u pitanju broj žrtava u proteklim poplava, prema zvaničnim 
podacima nadležnih institucija entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 
(štabovi civilne zaštite/ za vanredne situacije), od poplava je smrtno nastra-
dalo 20 osoba, dok se dvije osobe vode kao nestale, odnosno: 
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 u Federaciji Bosne i Hercegovine − 2 osobe; 
 u Republici Srpskoj − 18 osoba smrtno nastradalo, a 2 osobe su 

nestale; 
 u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine − nema smrtno nastradalih 

osoba. 
 

Kvantifikacija štete u poplavama 2014. godine 
 
Procjenjuje se da je ukupna šteta u poplavama 2014. godine dostigla 

vrijednost cca 3,98 milijardi konvertibilnih maraka (KM). Od ukpnog iznosa 
oko 2,49 milijardi KM se odnosi na štete, a 1,49 milijardi KM gubitke. 
Najviši nivo šteta zabilježen je u privatnom sektoru; mali, srednji i veliki 
poslovni subjekti, kao i štete poljoprivrednih proizvođača, uključujući i štete 
neodređenog broja ugroženih sektora stanovništva. 

U Federaciji Bosne i Hercegovine (FBosne i Hercegovine) ukupni 
negativni efekti (štete i gubici) su 2,03 milijardi KM, 1,89 milijardi KM za 
Republiku Srpsku (RS) i 57,89 miliona KM za Brčko Distrikt Bosne i 
Hercegovine (BD). 
 

Podrška Mehanizma civilne zaštite 
Evropske unije u poplavama 2014. godine 

 
Tokom poplava u maju i junu 2014 godine putem Mehanizma civilne 

zaštite Evropske unije pomoć Bosni i Hercegovini je bila upućena od strane 
19 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, 
Njemačka, Mađarska, Italija, Luxemburg, Latvija, Litvanija, Malta, Poljska, 
Rumunija, Slovačka, Slovenija, Švedska, Engleska) i to u vidu helikoptera, 
timova za spašavanje ljudi, modula sa pumpama visokog kapaciteta, jedinica 
za prečišćavanja vode, timova za sanaciju terena od poplava, opreme i 
humanitarne pomoci. 

Djelovanjem timova za spašavanje ljudi od poplava, kao i 
aktivnostima helikoptera evakuisano je i spašeno više od 3.000 ljudi. 
Prečišćeno je oko četiri miliona litara vode, dok je radom pumpi visokog 
kapaciteta ispumpano preko četiri miliona m3 vode iz poplavljenih područja. 

U operacijama međunarodnih timova na teritoriji Bosne i Hercego-
vine, koji su upućeni u Bosnu i Hercegovinu putem Mehanizma civilne 
zaštite Evropske unije, učestvovalo je ukupno 850 spasioca. Ovo je bila 
najveća operacija Mehanizma civilne zaštite Evropske unije na teritoriji 
Evrope od 2001.godine. 
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Planirana IPA sredstva za oporavak od poplava 
 
Instrument za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-Accession 

Assistance − IPA) predstavlja projektni mehanizam koji je usvojila Evropska 
unija u cilju pružanja finansijske, materijalne i stručne podrške zemljama 
jugoistočne Evrope u njihovom postepenom približavanju evropskoj politici i 
standardima, sve do ispunjavanja svih neophodnih kriterijuma za ulazak u 
Evopsku uniju. Ovaj instrument, koji se uspostavlja Uredbom EK, br. 
1085/2006, odnosi se na period 2007-2013. i zamenjuje prethodne programe 
PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS i Instrument pretpristupne pomoći za 
Tursku. U novom budžetu (2014-202) IPA će objediniti u okviru 
jedinstvenog pravnog okvira pretpristupnu pomoć državama kandidatima za 
članstvo (trenutno su to Turska, Makedonija i Crna Gora) i potencijalnim 
kandidatima (Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo – u skladu sa 
Rezolucijom 1244 Savjeta bezbednosti OUN-a), pojednostavljujući upravlja-
nje programima namenjenim gore navedenim zemljama korisnicama. 

Evropska unija je izdvojila određena sredstva za pomoć Bosni i 
Hercegovini u prevazilaženju posljedica uzrokovanih poplavama u 2014. 
godini. Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od 2. juna 2014. 
godine prihvaćen je prijedlog Evropske komisije o preusmjeravanju sredstava 
iz IPA 2011, 2012 i 2013. u svrhu pomoći Bosne i Hercegovine za 
otklanjanje posljedica poplava, u visini od 42,24 miliona eura. 

U vezi s tim, Evropska unija je 15. augusta 2014. pokrenula EU 
program oporavka od poplava za Bosnu i Hercegovinu od 43, 51 miliona 
eura, od kojih učešće EU iznosi 42,24 miliona eura. Program će se realizovati 
putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini 
(UNDP), a trajati će do oktobra 2016. godine. Pomenuta 43 miliona EUR 
sastoje od sljedećih sredstava: 

 15 million EUR iz IPA 2014 Državni projekti, mjere podrške; 
 26 million EUR iz IPA 2014 višekorisnički, regionalni paket; 
 dva milliona EUR iz tekućih IPA programa, predmet preraspodjele 

štednje. 
Cilj Programa je pomoć lokalnim zajednicama u ponovnom 

uspostavljanju normalnih uslova za život i osiguranja da pomoć stigne do 
najugroženijih. Program je usklađen sa Procjenom potreba za oporavkom i 
obnovom u Bosne i Hercegovine koje su provele institucije vlasti na svim 
nivoima uz podršku Evropske unije, Ujednjenih nacija i Svjetske banke. 
Oformljen je i Savjetodavni odbor Programa koji predstavlja forum lokalnih 
vlasti, Evropske unije i partnera u implementaciji Programa i služi za 
razmjenu informacija i definisanja savjetodavne podrške o implementaciji 
Programa.  
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Program je namjenjen obnovi: 4000 stambenih jedinica za približno 
14.000 ljudi, 90 obrazovnih institucija, tri zgrade opštine i četiri centra 
socijalne zaštite, četiri zdravstvene ustanove, 10 vodovodno kanalizacionih 
objekata i 100 lokalnih puteva i mostova. Jedan dio planiranih sredstava biće 
usmjeren na pružanje podrške za održanje postojećih i otvaranje oko 2.000 
novih radnih mjesta u poplavama pogođenim područjima. 
 
Planirana pomoć IPA za oporavak od poplava  
nakon potpisivanja Okvrirnog sporazuma IPA II 

 
Evropska komisija planira dalju podršku iz IPA 2014 za pomoć 

Bosni i Hercegovini u oporavku od poplava sredstvima iz državnog programa 
IPA 2014, regionalnog IPA 2014 programa, putem posebnih mjera, te 
uštedama iz IPA 2012 državnog programa. 

Prema trenutnim informacijama, dobijenim od relevantnih 
predstavnika Evropske komisije u Sarajevu, radi se o blizu 63 miliona eura: 

 13,5 miliona EUR iz IPA Državni projekti Program 2014 (program 
na nivou BiH); 

 27,5 miliona  EUR iz IPA Regionalni Programi (Programi regionalne 
saradnje); 

 1,75 miliona  EUR iz IPA Ušteda iz ranijih projekata unutar BiH. 
Osigurano je dodatnih 20 miliona EUR iz Regionalnog IPA programa 

namijenjenih za zajedničke projekte za zaštitu od poplava i upravljanja 
riječnim slivovima sa Republikom Srbijom. Planski dokumenti provođenja 
ovih projekata predviđaju slijedeće prioritete: 

 jačanje kapaciteta civilne zaštite za hitne odgovore; 
 podržavanje napora civilnog društva za socijalni i ekonomski 

oporavak od poplava pogođenih područja; 
 zaštite od poplava i upravljanja riječnim slivovima hitnih mjera u 

Bosni i Hercegovini i regionalnih mjera zajedno sa Srbijom; 
 mala i srednja poduzeća i lokalni razvoj u poplavama pogođenim 

područjima; 
 dodatna pomoć za izgradnju kuća i stambenih objekata; 
 rehabilitacija sudske infrastrukture. 

Neophodan uslov za korištenje sredstava iz IPA 2014. je stupanje na 
snagu Okvirnog sporazuma za IPA II za Bosnu i Hercegovinu, te je u tom 
smislu potrebno da Bosna i Hercegovina provede što je prije moguće 
proceduru sklapanja ovog sporazuma. 
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Državni program IPA 2014. za Bosnu i Hercegovinu (posebne mjere) 
 
Na prijedlog Evropske komisije, Vijeće ministara Bosne i 

Hercegovine se u junu 2014. godine saglasilo da se 15 miliona eura iz paketa 
IPA 2014 alocira za potrebe otklanjanja posljedica uzrokovanih poplavama 
putem „posebnih mjera.“ Planirano je da se sredstva iz IPA 2014 državnog 
programa upotrijebe za sljedeće aktivnosti: 

 civilna zaštita 2,5 miliona eura; 
 civilno društvo dva miliona eura; 
 jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća devet miliona eura. 

Preostali iznos iz državnog IPA 2014. programa, u visini od 1,5 
miliona eura će se realizovati u okviru projekta za zaštitu i prevenciju od 
poplava u Bosne i Hercegovine a implementirati će se putem regionalnog 
IPA programa. Osnovni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta civilne zaštite 
za hitnu reakciju u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih 
ljudskim faktorom. Navedni projekat je pripremljen od strane eksperata 
Evropske unije nakon obavljenih konsultacija sa predstavnicima kantonalnih, 
entitetskih i državnih nadležnih institucija te predstavnika Brčko Distrikta, a 
u saradnji sa uredom Državnog IPA koordinatora i Delegacijom Evropske 
unije. U okviru ovog projekta planirana je podrška relevantnim institucijama 
u Bosne i Hercegovine u pogledu ispunjavanja uslova za pristupaje 
Mehanizmu civilne zaštite Unije. Pored toga, planirano je finansiranja 
nabavke opreme i obuke u svrhu poboljšanja sistema civilne zaštite u Bosne i 
Hercegovine. 

Dodatno, kroz tehničku pomoć planirano je pružanje podrške 
nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u cilju razvijanja 
odgovarajuće metodologije za upravljanje rizicima. Evropska komisija je 17. 
decembra 2014. godine usvojila i Posebni paket mjera za oporavak od 
poplava i upravljanje rizikom od poplava u Bosni i Hercegovini za 2014. 
godinu, u vrijednosti od 41 milion eura iz sredstva IPA II. Pored prevencije 
poplava i upravljana riječnim tokovima. Posebne mjere za Bosne i 
Hercegovine 2014. uključuju daljnju pomoć Unije za saniranje stambenih 
objekata, malih i srednji preduzeća, lokalni ekonomski razvoj na područjima 
pogođenim poplavama, podršku jačanju kapaciteta civilne zaštite u odgovoru 
na katastrofe i podršku u vidu bespovratnih sredstava lokalnim nevladinim 
organizacijama. 

Ova pomoć je drugi dio paketa čija je vrijednosti 85 miliona eura, za 
koje se EU obavezala na Donatorskoj konferenciji u julu 2014. Ona 
predstavlja nastavak pomoći koju je Evropska unija već obezbijedila kroz 
svoj Program za oporavak od poplava u vrijednosti od 42,24 miliona eura, 
pokrenut u augustu 2014. godine, a koji provodi UNDP u Bosne i 
Hercegovine, UNICEF i IOM do oktobra 2015. godine. 
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Upravni odbor Investicionog okvira za Zapadi Balkan (WBIF) 
podržao je finansiranje projekta vodosnabdijevanje i sanitacija u Republici 
Srpskoj, grant vrijednosti 1,5 miliona eura. Riječ je o nastavku projekta 
podržanog u okviru 3. poziva WBIF-a, a odnosi se na tehničku pomoć u 
izradi tenderske dokumentacije i studija izvodljivosti, pripremne radove i sl, 
te podršku Jedinici za upravljanje projektom u vezi sa izgradnjom i 
rekonstrukcijom infrastrukture za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda 
u opštinama u Republici Srpskoj. 

Osim projekata koji su predloženi kroz redovnu proceduru, UO 
WBIF-a je podržao i projekat državnih institucija Bosne i Hercegovine koji 
ima za cilj Pripremu mapa opasnosti od poplava, mapa rizika od poplava i 
podrška Jedinici za upravljanje projektom (JUP) za projekat Upravljanje 
rizicima od poplava, vrijednosti granta 4,88 miliona eura, pod uslovom da 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Akcioni plan za zaštitu od 
poplava i upravljanje rijekama za Bosne i Hercegovine 2014-2017, kojeg je 
sačinila Radna grupa sastavljena od predstavnika nadležnih institucija u 
Bosne i Hercegovine. 

Imajući u vidu hitnost mapiranja rizika od poplava, kao i činjenicu da 
provođenje WBIF projekata može početi već u prvom kvartalu 2015. godine, 
Evropska komisija je početkom oktobra 2014. predložila Bosni i Hercegovini 
finansiranje izrade mapa opasnosti i rizika od poplava kroz ovaj instrument. 
 
Zaključci sa regionalne konferencije za prevenciju i  
upravljanje poplavama u zemljama Zapadnog Balkana, 
Brisel 24. 11. 2014. godine 
 
a) Preporuke 
 

Učesnici regionalne konferencije održane u Briselu 24. 11. 2014. 
godine su zaključili da postoji potvrđen rizik da bi moglo doći do ponovne 
pojave poplava sa velikom štetom na cjelokupnom području Zapadnog 
Balkana, te da postoji potreba da se, unatoč naporima zemalja za izgradnju 
otpornosti od poplava, ovakvi problemi rješavaju učinkovitijim strategijama i 
ulaganjima na svim nivoima. Učesnici su se složili da postoji potreba da ove 
strategije budu više pro-aktivne, te da se osigura saradnja različitih sektora i 
agencija. 

Zaključeno je postojanje potrebe provođenjarazličitih analiza u cilju 
uočavanja nedostataka, a u svrhu definisanja detaljnih kratkih, srednjih i 
dugoročih potreba za poboljšanje stanja u ovoj oblasti. Osim toga, zaključeno 
je i da će ovu aktivnost, s obzirom na visok nivo decentralizacije i političke 
podijeljenosti, biti teško provesti u praksi te su iz ovog okvira, a do izvršenja 
pune analize nedostataka, izvedenene preporuke: 
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 izgradnja funkcionalnog sistema za upravljanje rizicima od poplava 
na čvrstim stubovima: sve zemlje zapadnog Balkana treba da 
poboljšaju svoje kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa i 
mehanizme, koji uključuju prevenciju poplava i upravljanje riječnim 
infrastrukturama u skladu sa potrebama; 

 bolje razumijevanje rizika; 
 ukomponovati procijenjene rizike sa strukuralnim i ne-strukturalnim 

mjerama u sistem redukcije rizika od katastrofa; 
 poboljšanje pripremljenosti, izgradnja sistema ranog upozorenja i 

kapaciteta odgovora; 
 unaprijeđenje finansiranja strategije rizika. 
 

b) Izrada planova upravljanja riječnim slivovima 
 
Zemlje bi trebalo da daju prioritet provedbi Plana upravljanja 

slivovima Dunava i Save. Oni bi trebali preispitati potrebe planiranja 
upravljanja slivnim područjima te poboljšati standarde održavanja riječne 
infrastrukture, u suradnji s Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav 
(The International Commission for the Protection of the Danube River − 
ICPDR) i Međunarodnom komisijom za zaštitu bazena rijeke Save (The 
International Sava River Basin Commission – ISRBC) i potpunim usklađi-
vanjim sa Okvirnim direktivama o poplavama i vodama. Takvi planovi upra-
vljanja riječnim slivom trebaju osigurati ulazne informacije u sisteme 
upravljanja poplavama koji bi i sami trebali razmatrati neki riječni sliv. 
 
c) Jačanje kapaciteta civilne zaštite i kvaliteta odgovora: 

 
Zemlje se podstiču da intenziviraju svoje učešće u aktivnostima 

saradnje sa Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu, da povećaju sposobnost 
razvijanja državnih (nacionalnih) sistema civilne zaštite te da sarađuju na 
koherentan način u ukupnom pristupu kada se bave poplavama i drugim 
prirodnim opasnostima: 

 nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa trebaju se 
razvijati i učinkovito koristiti; 

 privatni sektor treba potaknuti da se uključuje u upravljanje 
katastrofama; 

 potrebno je uspostaviti jedinstvene nacionalne sisteme za prikupljanje 
podatka o gubicima u katastrofama kao i analizu podataka a 
nedostatci podataka trebaju biti pokriveni razvojem bolje 
informisanom politikom i strategijama upravljanja rizicima od 
katastrofa; 
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 razmatranja o upravljanju rizicima od katastrofa treba uključiti u 
nekoliko ključnih politika, među njima planiranje javnih investicija, 
razvoj urbanizma, prostorno planiranje i upravljanje, zdravlje, 
poljoprivreda, sigurnost hrane i prehrane, transport, energija, 
istraživanja i inovacija; 

 inovativna rješenja za finansiranje prevencije katastrofa i ublažavanje 
treba dodatno istražiti, uključujući upotrebu osiguranja kao alata za 
upravljanje u katastrofama i kao poticaj za promicanje svijesti o 
rizicima, sprječavanju i ublažavanju; 

 kapaciteti pružanja hitne intervencije treba da budu pojačani. 
 

d) Preporuke za naredne korake 
 

Kao neposredni prvi korak, sve strane (a naročito zemlje) trebale bi 
da osiguraju da se prve linije odbrane poprave prije obilnih kiša u proljeće 
sljedeće godine. Paralelno s tim, sveobuhvatan program upravljanja rizicima 
od poplava treba razviti i implementirati. To će morati biti dopunjeno 
analizom nedostataka, sastavljanjem popisa potreba i mjera za razumno 
upravljanje rizicima od poplava. Ova analiza nedostataka, koja bi trebalo da 
pokrije i investicije i mjere politika, će dovesti do krojenja po mjeri prioriteta 
potreba po zemlji i trebati će osigurati temelje za nastavak izgradnje ili u 
nekim slučajevima dizajniranja programa za upravljanje rizicima od poplava. 
To će dovesti i do Projekata plinovoda koji bi trebalo da bude ugrađen u 
nacionalni projekat plinovoda i poslužiti kao osnova za nacionalne investi-
cijske strategije i za Evropsku uniju i međunarodne mehanizme finansiranja. 

U tom kontekstu, ova studija bi trebala biti praćena sveobuhvatnom 
analizom: 

 pružiti listu alata za upravlajnje rizikom od poplava(hazard poplava i 
mapa rizika, hidraulični modeli, rani sistem upozoravanja, itd.) i 
strukture za prevenciju poplava u regionu; 

 procijeniti uslove za razumno upravljanje rizicima od poplava, ali ne 
ograničavajući se na provedbu WFD i FD; 

 implementacija analize nedostataka s ciljem definisanja potrebnih 
informacija o riziku radi određivanja potrebnih ulaganja na 
općinskim, državnim i regionalnim nivoima; 

 identificirati nepoželjna ulaganja i mjere koje su od velike važnosti, 
apostrofirati ključna područja, zajednice i infrastrukture koje su 
posebno ranjive, i koji ne utječu na slabljenje ili jačanje. Investicije i 
mjere koje mogu imati veći utjecaj će zahtijevati sveobuhvatnije 
analize; 
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 pretvaranje tih ulaganja i mjera u ostvarivi všegodišnji raspored 
ulaganja prioriteta kako bi se prilagodili svakoj zemlji, a povezana je 
sa mogućnošću finansiranja (uključujući nacionalne i međunarodne 
izvore, kao i izvore iz privatnog sektora). Takav raspored treba 
podijeliti i preispitati na regionalnom nivou; 

 pripremiti ulaganje i izgradnju kapaciteta/upravljanje planom s 
obzirom na raspoloživa finansijska sredstva i uključujući prioritete 
rangova specifičnih za Okvir za vode i Direktive poplava; 

 analiza nedostataka će biti predstavljena na narednom sastanaku koji 
će se održati tokom 2015. godine. 

 
Zaključak 

 
Sve činjenice istraživane, analizirane i prezentirane na prethodnim 

stranicama ovog rada, kao i veliki broj analiziranih dokumenata, potvrđuju 
potebu unaprijeđenja i dogradnje ukupnog sistema prevencije i upravljanja u 
kriznim situacijama izazvanim prirodnim i drugim nesrećama u Bosni i 
Hercegovini. Cjelinom obrazloženih detalja potvrđena je činjenica da najteže 
posljedice katastrofa osjete upravo nerazvijena i slabije razvijena područja 
zemlje. U skladu sa činjenicom da većina lokalnih zajednica nije dostigla 
dovoljan nivo ekonomskog i društvenog razvoja kako bi se samostalno mogla 
zaštititi u slučaju prirodnih i antropogenih katastrofa širokoih razmjera, 
nedvojbeno se nameće imperativ kako vlastitog razvoja, tako i razvoja 
vertikalnog sistema koordinacije i upravljanja u oblasti zaštite i spašavanja od 
prirodnih i drugih nesreća.  

Imajući u vidu da prostor Bosne i Hercegovine obuhvata površinu na 
kojoj živi oko četiri miliona stanovnika, koji dijele zajedničke rizike od 
prirodnih katastrofa i drugih nesreća, logičnim i zakonitim se čine razmi-
šljanja o uspostavi jedinstvenog okvira finansiranja i upravljanja u sistemu 
zaštite od prirodnih i drugih nesreća, kroz uspostavljanje Okvirnim zakonom 
predviđene strukture. 

Dugoročno gledajući, ovakav koncept saradnje bi mogao donijeti 
značajne finansijske uštede i omogućiti dostizanje višeg nivoa sigurnosti svih 
građana.  Sa ekonomskog stanovišta katastrofe se češće tretiraju kao faktor 
prekida razvojnog procesa,  nego kao mogući rizik  koji će doprinijeti 
sveopštem razvoju društvene zajednice u bliskoj budućnosti. Trenutna 
politička situacija u Bosni i Hercegovini djeluje prilično opterećujuće ne 
samo na političke odnose na ovom prostoru već duboko zalazi u šire 
evropske i globalne okvire,  zaustavljajući a ponekad i potpuno parališući 
razvoj projekata koji imaju veliki ekonomski značaj i mogu dati veliki 
doprinos ukupnom razvoju. 
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Politički problemi koji opterećuju Bosnu i Hercegovinu najčešće se 
vezuju za nesporazume na unutašnjem političkom nivou zemlje, koji 
proizilaze iz neadekvatno riješenog nacionalnog pitanja, te za političke 
nedoumice koje se postavljaju pred Bosnu i Hercegovinu po pitanju pristupa 
Evropskoj uniji i NATO savezu. Sa naučnog, ekonomskog, društvenog i 
socijalnog aspekta može se sa sigurnošću potvrditi da unaprijeđenje sistema 
koordinacije i upravljanja u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih 
nesreća može doprinijeti jačanju saradnje, povjerenja i solidarnosti među 
institucijama i pojedincima u regionu. Naime, otvorena komunikacija i raz-
mjena mišljenja na naučnom i ekspertnom nivou po pitanjima unaprijeđenja 
efikasnosti koordinacije i upravljanja u sistemu zaštite od katastrofa u svim 
sferama društvenog i ekonomskog života, neminovno donosi nove naučene 
lekcije i stvara pozitivno tlo za dalje razgovore, što rezultira povećanjem 
mogućnosti saradnje, rastom povjerenja i solidarnosti među institucijama i 
građanima Bosne i Hercegovine. 

Finansiranje, koordinacija i upravljanje u poplavama, ali i u svakom 
drugom specifičnom hazardu, prvenstveno treba biti kvalitetetnije usaglašena 
kroz okvir normativno-pravnog uređenja sistema koordinacije i upravljanja 
gdje će polazna osnova biti uzroci, posljedice i prevencije katastrofa i nesre-
ća, naučna analize i prognoza rizika od katastrofa, ekonomsko planiranje, 
opremanje, obučavanje i djelovanja subjekata zaštite od prirodnih katastrofa i 
nesreća na terenu i druga pitanja koja mogu i treba da budu predmet budućih 
naučnih istraživanja. 

S tim u vezi, moguće je potvrditi da krajnji rezlutati finansijske 
podrške Evropske unije mogu biti značajan faktor oporavka Bosne i Herce-
govine nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. godine ukoliko sve 
nadležne institucije prevaziđu trenutne slabosti u izgradnji i uspostavljanju 
kvalitetnog sistema koji će odgovarati svim građanima Bosne i Hercegovine, 
a ne samo pojedinim političkim faktorima i njihovim dnevnopolitičkim ili 
strategijskim ciljevima. 
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The Economic Framework for Planning and Emergency 
Management - The Financial Support of The European 

Union as a Significant Factor in The Recovery of Bosnia and 
Herzegovina After The Catastrophic Floods in May 2014 

 
Abstract: Implementation of sustainable development concept is a 

task of the highest priority for numerous stakeholders in the global risk 
society. According to analyses of various documents, it is obvious that the 
number of risk is increasing. Disasters jeopardize human and material 
resources in every society, affect environment and on short or long run, 
interrupt its development. The question of how to determine the optimal 
financial framework necessary for disaster risk reduction measures in every 
sphere of sustainable development (economy, social, and environment) is 
particularly important for developing countries. Events of the past have 
proven the existence of need to raise awareness about the dangers of nature 
or human activity can bring on the entire community, and efforts to finding 
answers to the question how to make quality preparations for disaster risk 
reduction and to make the system of coordination and emergency 
management are initiated the development of this work. Using scientific 
methodology appropriate for the social sciences, it analyzes the foundations 
of the system of protection and rescue from natural or anthropogenic 
disasters in Bosnia and Herzegovina and briefly presents the basic indicators 
of substantial funding from the European Union to Bosnia and Herzegovina 
after the flood of 2014. At the same time work highlights the positive trends 
in the process of Bosnia and Herzegovina's full membership in the European 
Union. 

Keywords: protection and rescue, disaster response, preparedness, 
response, subsidiarity, coordination 
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Poplave – izazovi koji zahtijevaju promjenu  
diskursa djelovanja 

 
Rezime: Središnju i Jugoistočnu Europu u posljednjih nekoliko 

godina pogađaju poplave. Događale su se i prije, no ne ovako često, ni s 
rekordno visokim vodenim valovima i posljedicama koje ostavljaju. Upravo 
posljedice iskazane gubitkom života, štetom na kritičnoj infrastrukturi, 
društvenoj i osobnoj imovini, okolišu i kulturnoj baštini, gospodarskim 
gubicima, te pritiscima na ionako oskudne proračune lokalnih, regionalnih i 
državnih razina potiču nas na promjenu diskursa djelovanja u suočavanju s 
tom elementarnom nepogodom. To je dugoročan proces koji zahtijeva pro-
mjenu koncepta promišljanja i djelovanja kako bismo poplave dočekivali u 
punoj operativnoj spremnosti. U prikazu navedenog cilj je članka analizirati 
reakciju sustava zaštite i spašavanja Republike Hrvatske tijekom kata-
strofalne poplave u svibnju 2014. godine, prikazati međunarodne aktivnosti 
Hrvatske u pružanju pomoći Bosni i Hercegovini i Srbiji, te predstaviti 
prijedloge unapređenja sustava obrane od poplava u sklopu koncepta civilne 
zaštite. 

Ključne riječi: poplave, Jugoistočna Europa, međunarodna suradnja 
na obrani od poplava, Republika Hrvatska, koncept civilne zaštite. 
 

Uvod 
 

Velike nesreće i katastrofe ne poznaju prirodne i političke granice. 
One su veliki izazov za cjelokupno čovječanstvo. Posljednjih nekoliko 
godina svjedoci smo sve češćih i raznovrsnijih velikih nesreća i katastrofa 
diljem svijeta koje utječu na nacionalne ekonomije i kreiranje proračuna, 
stvaraju sigurnosne izazove, uzrokuju ljudsku patnju i premještanje stano-
vništva. To potvrđuju brojne analize, studije i govori svjetskih dužnosnika. 

                                                           
* E-mail: robert.mikac@duzs.hr 
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Program Ujedinjenih naroda za razvoj (United Nations Development 
Programme) navodi kako je područje zemalja članica OESS-a, Organizacije 
za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Coope-
rationin Europe), vrlo podložno prirodnim velikim nesrećama i kata-strofama 
– poput potresa, poplava, suša, oluja, toplinskih valova, šumskih požara – 
koje su tijekom posljednjih 25 godina utjecale na više od 76 milijuna ljudi. 
Prema analizama od 1990. do 2014. godine, oluje (34 posto) i poplave (31 
posto) najčešće su prirodne katastrofe. Poplave (35 posto), oluje (29 posto) i 
suše (19 posto) pogađaju najviše ljudi u spomenutom području. Zbog potresa 
(54 posto), poplava (26 posto) i oluja (16 posto) najveći broj ljudi ostao je 
bez vlastitih domova. Navedene pojave u proteklih 25 godina prouzročile su 
smrt 182.075 osoba i ekonomske gubitke veće od trilijun američkih dolara 
(United Nations Development Programme, 2014:8). 

Osim što se države po prirodi stvari suočavaju i pokušavaju nositi s 
posljedicama velikih nesreća i katastrofa, sve se više međunarodnih 
organizacija nastoji profilirati ili upotpuniti portfolio programa, platformi i 
inicijativa temama povezanim uz poplave. OESS, jedna od organizacija koja 
je dugo godina prisutna na ovom području, u Pragu je početkom rujna 2014. 
organizirao globalnu konferenciju posvećenu temama smanjenja rizika od 
katastrofa i otklanjanja posljedica katastrofa. Tom prigodom je Margareta 
Wahlström, posebna predstavnica glavnog tajnika UN-a za područje 
smanjenja rizika od katastrofa, navela kako procjene pokazuju da su globalni 
godišnji ekonomski gubici uzrokovani prirodnim katastrofama veći od 100 
milijardi američkih dolara, te trendovi pokazuju da će i dalje rasti. Christian 
Friis Bach, izvršni tajnik UN-ove Ekonomske komisije za Europu, iznio je 
podatak o gubicima od 100 milijardi eura u području Europske unije u 
posljednjih deset godina koji su bili izazvani prirodnim katastrofama 
(Organization for Securityand Co-operationin Europe, 2014:7, 17, 18). 

S navedenim procjenama za područje Europske unije podudaraju se i 
procjene Europske komisije koja donosi podatke kako su između 2002. i 
2014. godine prirodne katastrofe u Europskoj uniji uzrokovale više od 80 
tisuća smrtno stradalih osoba i više od 100 milijardi eura ekonomskih šteta. 
Svjesna kako se prirodne katastrofe ne mogu izbjeći, Europska komisija 
progresivno razvija Mehanizam Unije za civilnu zaštitu kao funkcionalno 
područje menadžmenta katastrofa, s ciljem potpore državama članicama 
Mehanizma i susjednim državama, uključuje upravljanje rizicima u glavne 
tokove EU politika, te djeluje na prevenciji i pripravnosti za slučaj katastrofa 
kao što su poplave (Europska komisija, 2014a:1). 

Između brojnih prirodnih velikih nesreća i katastrofa poplave, prema 
statistikama, predstavljaju pojave koje vrlo učestalo i kumulativno uzrokuju 
vrlo velike štete, ekonomske i ljudske gubitke, značajne sigurnosne i 
zdravstvene izazove, brojne posljedice za ljude, ekonomije, kritičnu 
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infrastrukturu, uslužni sektor, okoliš i povijesnu baštinu. Prema izvještaju 
Europske agencije za okoliš (European Environment Agency), od 1998. do 
2009. godine zabilježeno je 213 poplava u Europi koje su prouzročile 
pogibelj 1.126 osoba i ekonomske gubitke veće od 52 milijarde eura 
(European Environment Agency, 2011:3). Kako bi se povećala otpornost, 
izgradili učinkovitiji sustavi zaštite i bolje upravljalo rizicima, u Europi se 
koristi čitav niz mehanizama kojima se pokušava odgovoriti na moderne 
izazove. Tako je samo putem Europske investicijske banke u posljednjih 15 
godina investirano16,5 milijardi eura u 74 projekta (88 posto u Europi) u 
području prevencije prirodnih i industrijskih katastrofa. Projekti povezani s 
poplavama najčešći su − njih je 32 od ukupno 74 projekta (Organization for 
Securityand Co-operationin Europe, 2014:33). 

Pojedina područja u Europi podložnija su poplavama od ostalih. To 
pokazuju povijesni zapisi, ali i recentna zbivanja. Poplave su u posljednjih 
nekoliko godina obilježile područje Središnje i Jugoistočne Europe. 
Bilježimo povijesne vodne maksimume na velikim europskim rijekama poput 
Dunava, Tise, Drave, Mure, Save, ostalih rijeka i njihovih pritoka. Poplave su 
prouzročile višestruke prolome nasipa, plavljenje velikih branjenih područja, 
ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu u desecima država. Prema Europskoj 
komisiji, Središnja Europa je 2013. godine doživjela stogodišnju poplavu, 
odnosno poplavu čija je vjerojatnost pojave jednom u sto godina, i to drugi 
put u samo 13 godina (Europska komisija, 2014a:1). Isto tako više nije 
rijetkost da se na vodomjerima mnogih vodotoka na području Europe bilježe 
vodostaji koji odgovaraju vjerojatnosti pojave 200 i 500-godišnjih velikih 
voda. Zbog učinaka klimatskih promjena i stalne degradacije okoliša, može 
se očekivati da će doći do još intenzivnijih i češćih poplava (Europska 
komisija, 2014b:4). Područje Jugoistočne Europe 2013. godine, ali i godinu 
kasnije, bilo je isto tako pod velikim pritiskom povijesnih vodenih valova, te 
posljedično i poplava. 

Iako je cijela 2014. godina obilježena poplavama, najznačajnije 
posljedice dogodile su se u svibnju. Razlog tome su oborine koje su padale 
mjesecima prije u znatno većim količinama od višegodišnjih prosjeka, 
ponegdje i iznad stogodišnjih maksimalno zabilježenih vrijednosti. Kiše su 
od početka godine uzrokovale formiranje većeg broja velikih vodenih valova 
na mnogim vodotocima, te dovele do gotovo potpune zasićenosti tla vodom i 
nemogućnosti apsorpcije tolike količine vode. U svibanjskim poplavama 
najteže su stradala županjska Posavina u Hrvatskoj, te brojna područja u 
Bosni i Hercegovini i Srbiji. Pokazatelji stradanja, prvotnih šteta i pogođenih 
područja svjedoče o širini i posljedicama katastrofalnih poplava. U sve tri 
države smrtno su stradale 53 osobe. U Bosni i Hercegovini više od 1,5 
milijuna ljudi bilo je pogođeno poplavama, a više od 90 tisuća moralo je 
napustiti svoje domove. U Srbiji više od 1,6 milijuna ljudi bilo je pogođeno 
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poplavama, te ih je 31 tisuća evakuirana. U Hrvatskoj poplave su ugrozile 38 
tisuća ljudi (United Nations Development Programme, 2014:20). Prouzročile 
su probleme u funkcioniranju vodoopskrbnog sustava, prometnog i 
prerađivačkog sektora, poljoprivrede, edukativnog i zdravstvenog sustava. Na 
pojedinim poplavljenim područjima bile su iscrpljene lokalne, regionalne, ali 
i pojedine državne sposobnosti i resursi, te su države primile međunarodnu 
pomoć. 

Globalne klimatske promjene, intervencije i promjene u prostoru, uz 
„umjetno oduzimanje“ rijekama njihovih prirodnih poplavnih područja, 
odnosno prostora za prihvat velikih vodenih valova, te posljedično učestale 
poplave stavljaju nas pred potrebu analize dosadašnjih aktivnosti i mjera, ali i 
neiskorištenih mogućnosti upravljanja vodama i obrane od poplava. Kako je 
na to reagirala Hrvatska ponajprije otklanjajući posljedice poplava na svom 
području, potom pomažući Bosni i Hercegovini i Srbiji, te koje su nam 
mogućnosti za unapređenje vlastitih sposobnosti dodatno na raspolaganju, 
predmet je interesa i istraživanja ovog članka. 
 

Reakcija sustava zaštite i spašavanja Republike Hrvatske  
na poplave tijekom 2014. godine 

 
Hrvatska je u velikoj mjeri ranjiva od poplava. Čak oko 15 posto 

kopnenog teritorija označeno je kao potencijalno ugroženo poplavama s 
različitim stupnjevima zaštite. Poplave predstavljaju prijetnju „zbog prostra-
nih brdsko-planinskih područja s visokim kišnim intenzitetima, širokih dolina 
nizinskih vodotoka, velikih gradova i vrijednih dobara na potencijalno 
ugroženim površinama, te zbog nedovoljno izgrađenih zaštitnih sustava“ 
(Vlada Republike Hrvatske, 2010:39). To nije specifičnost samo Hrvatske, 
već i svih država Jugoistočne Europe jer dijele vrlo sličan geografski prostor i 
rizike od poplava. To je bilo posebno vidljivo tijekom 2014. godine kada je 
došlo do velikih i ponegdje katastrofalnih poplava u Sloveniji, Mađarskoj, 
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumunjskoj, Bugarskoj. 

Zbog rasprave važno je istaknuti kako su „poplave prirodne pojave 
koje se, i uz pretpostavku potpune izgrađenosti zaštitne infrastrukture, u 
slučajevima pojave visokih voda iznad razine koja je korištena u metodologiji 
proračunavanja opravdanosti ulaganja u infrastrukturu, ne mogu izbjeći“ 
(Vlada Republike Hrvatske, 2010:39). Tako je uvijek aktualna rasprava o 
tome kako najbolje investirati u sustave obrane od poplava, te smanjiti rizik i 
posljedice od neizbježnog. 

Godina je započela poplavama i obranom od poplava. U veljači je 
zbroj kumulativnih razloga – topljenja snijega, porasta vodostaja i formiranja 
velikih vodenih valova na pojedinim područjima, poput rijeke Save i drugih 
brojnih rijeka i manjih pritoka, oborinskih voda, rasta podzemnih voda, 
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začepljenih kanala – rezultirao plavljenjem stambenih, gospodarskih ili 
cestovnih objekata u mnogim područjima kontinentalne Hrvatske. Gotovo 
istovjetno bilo je u susjednim državama. Osim brojnih izazova na terenu, 
dodatan problem pojavio se u aktiviranju nekoliko stotina klizišta koja su se 
zbog izrazito nepovoljnih hidrometeoroloških okolnosti aktivirala češće nego 
ikad prije. Gradnjom zečjih nasipa, te nadvišenjem i ojačanjem postojećih 
nasipa pokušalo se, uz stručno upravljanje vodama putem ispuštanja u priro-
dna retencijska poplavna područja, braniti brojna naselja, objekte i infra-
strukturu diljem ugroženih područja. Kasnije se pokazalo kako će obrana od 
poplava biti obilježena upravo gradnjom zečjih nasipa, što je „vatrogasna 
mjera“, a ne trajno rješenje u sklopu koncepta civilne zaštite1. Uz to, javnosti 
i medijima „punjenje vreća“ postaje signal da se nešto ozbiljno događa i 
sprema. U navedenom periodu Hrvatska se uspješno obranila od većih 
poplava što, nažalost, nije bio slučaj samo nekoliko mjeseci kasnije. 

Strateške potrebe i dugoročni izazovi u dimenzioniranju sustava 
upravljanja vodama i posljedično obrane od poplava dolaze do izražaja 
upravo u ovakvim okolnostima pojačanih oborina i visokih vodenih valova 
na većim rijekama. Poznato je da nasipi nisu jednake kvalitete i potrebne 
visine na svim kritičnim područjima, sustav nasipa i odvodnih kanala na svim 
glavnim tokovima nije u potpunosti završen, nedostaju velika finansijska 
sredstva za dovršetak planiranih investicija. Sve navedeno predstavlja dio 
prijeko potrebnih i vremenski dugoročnih zahvata, uz koje se paralelno – ali 
vrlo sporo zbog brojnih okolnosti – provode mjere prostornog planiranja od 
interesa za obranu od poplava, rješavaju pitanja gradnje novih i održavanja 
postojećih vodnih građevina, te se pokušava raspetljati čvor oko nadležnosti 
nad uređenjem i održavanjem kanalizacijske i odvodne infrastrukture, 
odnosno oborinske odvodnje u urbanim područjima. Isto tako, potrebno je 
izdvojiti kako su najčešće najveći organizacijski i operativni napori u obrani 
od poplava usmjereni na obranu područja koja su u planskim dokumentima 
označena kao nebranjena, ali nažalost nastanjena. To predstavlja socijalnu 
dimenziju koja nije utemeljena u normativi, već u ad hoc političkim 
odlukama, što dodatno pokazuje dubinu problema i izazova funkcioniranja 
države i društva unatrag nekoliko desetljeća. Navedeni problemi i izazovi 
nisu specifični samo za Hrvatsku, već se kao određena matrica mogu 
preslikati i na druge zemlje u regiji. 

Do svibnja 2014. Hrvatska se nikad u povijesti u slijevu rijeke Save 
nije suočila s tako velikim vodenim valovima na širokom i dugačkom 

                                                           
1 Koncept civilne zaštite u okviru Europske unije predstavlja sve ono i više od toga što u 
zemljama Jugoistočne Europe nazivamo zaštitom i spašavanjem. Hrvatska se konceptualno i 
normativno usklađuje s navedenim konceptom prihvaćanjem obaveza koje proizlaze iz 
normative Europske unije, sudjelovanjem u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu, te izradom 
Zakona o civilnoj zaštiti koji će nadomjestiti Zakon o zaštiti i spašavanju. 
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području obrane, ako se izuzme poplava koja je pogodila Zagreb prije 50 
godina. Opet je u pitanju bila obrana od visokih voda rijeke Save, ovaj put u 
nizvodnom dijelu, za razliku od one 50 godina prije. Svibanjska linija obrane 
od poplava, prema izračunima Hrvatskih voda, državne tvrtke nadležne za 
upravljanje vodama i obranu od poplava, bila je duža od 210 kilometara. 
Zbog toga je cjelokupan sustav obrane od poplava bio napregnut do krajnjih 
granica. 

Ključni razlozi svibanjskih poplava u Hrvatskoj i zemljama regije bili 
su izrazito nepovoljni hidrometeorološki uvjeti, obilne kiše koje su mjese-
cima padale te je tlo postalo u visokom postotku saturirano vodom. Dodatno, 
izrazito kišni periodi nisu dopustili rasterećenje tla od vode. Sve navedeno, te 
ekstremne količine oborina koje su pale u svibnju na području Bosne i 
Hercegovine, možemo smatrati „utjecajnim faktorom“ za poplave koje su se 
dogodile tijekom svibnja u Republici Hrvatskoj. Obilne oborine, osobito u 
tjednu od 12. do 17, ponajprije u Slavoniji i Baranji, te u Bosni i Hercegovine 
i Srbiji, pri čemu je na nekim područjima njihova količina nadmašila sve 
rekorde otkad postoje mjerenja, a u mnogim mjestima je u tih nekoliko dana 
palo višestruko više od maksimalnih mjesečnih količina za cijeli svibanj, 
dovele su do porasta vodostaja lijevih i osobito desnih savskih pritoka: Une, 
Bosne i Vrbasa, te posljedično vodostaja rijeke Save nizvodno od Jasenovca 
do Županje. Pritom su ostvareni maksimalni vodostaji rijeke Save na potezu 
od Slavonskog Kobaša do Županje, te rijeka Bosne, Vrbasa i Drine otkad se 
obavljaju mjerenja“ (Vlada Republike Hrvatske, 2014a:3).2 Tijekom 
navedenih dana sve sastavnice sustava obrane od poplava bile su angažirane 
na najvišoj razini, te se sustav zaštite i spašavanja postupno, prema 
potrebama, uključivao tamo gdje je bilo nužno. 

Sukladno Državnom planu obrane od poplava i Glavnom prove-
dbenom planu obrane od poplava, nositelji ovlasti i odgovornosti za obranu 
od poplava početkom svibnja započeli su provoditi propisane mjere i radnje 
obrane od poplava u četiri županije u kontinentalnom dijelu Hrvatske. 
Aktiviran je sustav zaštite i spašavanja na lokalnoj, područnoj i državnoj 
razini. U aktivnosti sustava, osim sudionika i operativnih snaga zaštite i 
spašavanja, sudjelovale su policija i Oružane snage Republike Hrvatske. 
Porastom vodostaja na rijeci Savi i pritocima postupno su proglašavane 
odgovarajuće mjere obrane od poplava, a započelo je i provođenje propisanih 
preventivnih radnji. Na velikom broju dionica proglašen je najviši stupanj 
mjera obrane od poplava, odnosno izvanredno stanje. Posebno kritično bilo je 
uz rijeku Savu. Na obrani od poplava bili su angažirani značajni kapaciteti 
                                                           
2 U ovom dijelu autori se često pozivaju i koriste Izvješćem o provedbi mjera obrane od 
poplava i sanacije terena u Vukovarsko-srijemskoj županiji Vlade Republike Hrvatske zato što 
su bili aktivni sudionici faze pripravnosti i reagiranja na državnoj razini, te su koordinirali 
izradu i u svom dijelu nadležnosti i odgovornosti pisali predmetno izvješće. 
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Hrvatskih voda, vatrogastva, civilne zaštite, javnog zdravstva, Hrvatskog 
Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, komunalnih tvrtki, stožeri 
zaštite i spašavanja3 i zapovjedništva civilne zaštite, policija, Oružane snage 
Republike Hrvatske, mjesno stanovništvo i volonteri, koji su poduzimanjem 
adekvatnih mjera nadzirali procurivanja na pojedinim dijelovima zaštitnih 
nasipa (Vlada Republike Hrvatske, 2014a:3-4). 

Bez obzira na svu angažiranu tehniku, resurse i ljudski napor, 17. 
svibnja na dva mjesta došlo je do proloma lijevih nasipa rijeke Save i 
plavljenja nekoliko naselja u nizinskom zaobalju županjske Posavine, na 
krajnjem istoku Hrvatske. Poplavljena su naselja: Gunja, Đurići, Strošinci, 
Posavski Podgajci, Račinovci i Rajevo Selo. Tom su prigodom smrtno 
stradale dvije osobe od ozljeda uzrokovanih velikim vodenim valom. 

Važno je demistificirati jednu bitnu činjenicu koja se u ovakvim 
okolnostima često zanemaruje, a posebno je važna. U trenucima poput ovih 
kad se dogodilo najgore, mnogi, a posebno mediji, traže krivce i pitaju tko je 
kriv zbog proloma nasipa. Samim time odvlače pažnju od onog u tom 
trenutku puno bitnijeg, a to je zaštita i spašavanje najugroženijih ljudi, 
životinja, infrastrukture i imovine. Ne prejudicirajući ništa i ne pokušavajući 
abolirati nikog od odgovornosti ako odgovornost za prolom nasipa postoji, 
potrebno je upozoriti na prečesto zanemareno razmatranje mogućih razloga 
proloma. Nasipi su projektirani da štite od poplava i izdržavaju pritiske vode 
na cijeloj svojoj dužini i visini. Ekonomski gledano, za pojedina područja ih 
nije isplativo graditi više i šire.4 U konkretnom slučaju, na liniji obrane dužoj 
od 210 kilometara zaštitni nasipi su nadvisivani zečjim nasipima ponegdje i 
do 1,5 metara u visinu. U takvim okolnostima ekstremnih nadvisivanja nasipi 
trpe snažne pritiske na tijelo, jezgru i postolje nasipa, za što realno nisu niti 
konstruirani. Tako je vjerojatnost incidentnih situacija mnogostruko uvećana 
u odnosu na „redovne“ obrane od poplava. I kod redovne obrane od poplava 
iz niza razloga može doći do proloma nasipa5, a kamoli ne kod povijesnih i 
ekstremnih poput „tisućljetne poplave“, kako je okarakterizirana ova u 
svibnju. Prema odčitanju automatiziranih mjernih stanica dostupnih na 

                                                           
3 Stožeri zaštite i spašavanja predstavljaju stručna, operativna i koordinativna tijela koja su u 
obavezi osnovati sve jedinice lokalne i područne razine, te državna razina. Sastavljeni su od 
stručnjaka iz različitih područja, te djeluju kao potpora u donošenju odluka čelniku jedinice za 
koju razinu su osnovani. 
4 Zašto nije? Zato što je u kombinaciji s drugim mehanizmima zaštite, postojećim, ali i onima 
koji su drugdje poznati a kod nas još nisu uvedeni, potrebno dizajnirati adekvatnu i priuštivu 
višeslojnu razinu zaštite od poplava gdje su zaštitni nasipi tek jedan u nizu obrambenih 
mehanizama, važan, ali ne i jedini oslonac. 
5 Važno je stalno imati na umu kako su prolomi nasipa realnost, na sreću rijetka, koja se 
događa diljem svijeta. Da je prolome nasipa moguće spriječiti, sigurno se ne bi događali u 
zemljama poput Njemačke, koje su tehnološki, organizacijski i finansijski na izrazito visokoj 
razini prevencije i zaštite. 
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internetskim stranicama Hrvatskih voda, vidljivo je kako su povijesni maksi-
mumi zabilježeni na čitavom dijelu protoka rijeke Save kroz Slavoniju. Tome 
svemu treba dodati podatke kako su lijevi nasipi uz rijeku Savu u koritu bili 
pod pritiskom milijardi kubnih metara vode iz desnih pritoka. Sve navedeno 
bila je razina pritiska koji je bio teško podnošljiv, incidenti i prolomi bili su 
vrlo realni, te zahvaljujući svim angažiranima nisu se dogodili i na drugim 
kritičnim točkama. Tih dana kritičnih točaka je bilo iznimno puno. 

Tijekom idućih nekoliko dana „provedena je evakuacija stanovnika 
poplavljenih naselja. U navedenim danima ukupno je evakuirano više od 
13.000 ljudi (i u općinama koje nisu poplavljene iz preventivnih razloga) i 
više od 9.000 životinja. Dio stanovništva se samostalno evakuirao, dok je 
većina evakuirana organiziranim prijevoznim sredstvima lokalne i područne 
samouprave, Oružanih snaga RH, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja 
i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Manji dio stanovništva smješten je u 
Bosni i Hercegovini, u Brčkom, te drugim državama, dok je većina 
evakuiranih zbrinuta u javnim i privatnim objektima uglavnom na području 
Vukovarsko-srijemske županije, a manji dio u drugim županijama. Točan 
broj evakuiranih osoba iz općina Gunja, Vrbanja i Drenovci, prema podacima 
Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije, iznosio je 8.951. 
Poseban problem u evakuaciji zabilježen je u odbijanju evakuacije i skrivanju 
u višim dijelovima stambenih objekata. Nakon što je voda okružila njihove 
domove i nakon što su uvidjeli da je stanje kritično, mještani su panično 
tražili da ih se evakuira, što je predstavljalo dodatan izazov angažiranim 
spasiocima, no u konačnosti svi potrebiti su uspješno evakuirani“ (Vlada 
Republike Hrvatske, 2014a:9-10). 

Dana 20. svibnja 2014, nakon analize stanja na terenu i ocjene kako 
su nastale posljedice premašile sposobnosti za reagiranje kojima raspolažu 
lokalna i regionalna samouprava, uz već do tada značajnu uključenost kapa-
citeta s državne razine, Vlada Republike Hrvatske proglašava katastrofu za 
područje Vukovarsko-srijemske županije (Vlada Republike Hrvatske, 2014a: 
14). Prvi put od samostalnosti Republike Hrvatske. Tijekom istog dana na 
izvanrednoj sjednici Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske 
donesena je odluka o uspostavi zapovjedno-komunikacijskog centra opera-
tivnih snaga u Županji kako bi bio što bliže aktivnostima na terenu, i koji će 
biti zadužen za rukovođenje aktivnostima operativnih snaga, te odluka da se 
logistički centar i zamjenska pozicija za zapovjedno-komunikacijski centar 
organizira u Đakovu. Na taj način omogućena je svakodnevna suradnja, 
koordinacija i zajednički obilasci terena svih uključenih, od lokalne, preko 
regionalne, do državne razine. Izdvojeno zapovjedno mjesto u Županji bilo je 
aktivno do 14. lipnja 2014. godine. S tim danom donesena je odluka kako 
izravnih posljedica za zdravlje ljudi više nema, omogućen je povratak svih 
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evakuiranih, a brigu o sanaciji terena do potpune normalizacije preuzele su 
odgovarajuće službe sukladno sektorskim politikama nadležnih tijela.6 

Reakcija sustava zaštite i spašavanja Republike Hrvatske na poplavu 
u svibnju – uz brojne probleme, izazove i stres, što je prirodno i realno u 
katastrofama – sa stručnog aspekta smatra se uspješnom. U Izvješću o 
provedbi mjera obrane od poplava i sanacije terena u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji Vlada Republike Hrvatske prepoznala je izazove i određene 
probleme koji su se pojavili tijekom obrane od poplava, te su za njih dane 
preporuke radi njihova umanjivanja i/ili uklanjanja. Završno razmatranje 
Vlade Republike Hrvatske ističe „kako je sustav zaštite i spašavanja ispunio 
svoje temeljne zadaće“. Također, ocjenjuje se kako je kvaliteta reagiranja bila 
izrazito viša u odnosu na „uložena organizacijska, logistička i finansijska 
ulaganja u sustav zaštite i spašavanja“ (Vlada Republike Hrvatske, 2014a:71). 
Navedeno je realna procjena. Pogotovo jer za cijelo vrijeme otklanjanja 
posljedica poplave nije došlo do pojave zaraznih bolesti, nije se dogodio 
nijedan sigurnosni incident, nijedno otuđenje imovine evakuiranih, nije bilo 
nekontroliranog korištenja životinjskih ostataka. 

Premda su mjere i aktivnosti u fazi reakcije uspješno provedene, 
„gorak okus u ustima“ ostaje jer se mnogo toga moglo drukčije i/ili bolje 
odraditi. Tako se saniranje terena ne odvija onom dinamikom kako to očekuje 
stradalo stanovništvo. Kako bi se uredio postupak donošenja programa, mjera 
i aktivnosti radi saniranja posljedica katastrofe, Vlada Republike Hrvatske 
posebnim je zakonom odredila nadležna tijela i rokove za postupanja radi 
zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, prava 
vlasništva, zaštite okoliša, prirodnih i gospodarskih dobara, kulturne baštine, 
kulturne infrastrukture, drugih prava i sloboda, te stvaranja uvjeta za 
uspostavu normalnoga života i obavljanje gospodarskih, obrazovnih i 
kulturnih djelatnosti. Zakon je donesen nakon poplave za razdoblje od godinu 
dana u kojem periodu je predviđeno kako će sve glavne aktivnosti na sanaciji 
biti provedene (Vlada Republike Hrvatske, 2014b). 

 
Međunarodne aktivnosti Republike Hrvatske 

 
Hrvatska se u obrani od svibanjskih poplava zatekla u jedinstvenoj 

situaciji. Prvi je put temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju Vlada Republike 
Hrvatske proglasila katastrofu. Isto tako, prvi put se našla u situaciji da 
istovremeno pruža međunarodnu pomoć, prima pomoć, te je tranzitna zemlja 
                                                           
6 Menadžement katastrofa obuhvaća ciklus aktivnosti od četiri faze: prevencija, pripravnost, 
reagiranje i sanacija. Koncept civilne zaštite ima ciklus aktivnosti od tri faze: prevencija, 
pripravnost i reagiranje. Civilna zaštita se u operativnom segmentu bavi posljedicama 
katastrofe do trenutka dok više ne postoje izravne posljedice koje mogu da ugroze život i 
zdravlje ljudi, životinja, sredstava i imovine. Navedenu razliku percipira stručna javnost, no 
slabo je poznata izvan nje. 
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s obvezama potpore timovima koji su cestovnim pravcima išli u pomoć Bosni 
i Hercegovini i Srbiji. 

Hrvatska je uputila žurnu pomoć u spasilačkim timovima i 
materijalno-tehničkim resursima Bosni i Hercegovini i Srbiji u vrijednosti 
većoj od 1,5 milijuna eura. Hrvatski spasilački timovi u navedenim su 
zemljama pomogli u spašavanju više od 1.000 ljudi, te su prevezli više od 
100 tona robe. Odlukom Vlade još je nekoliko spasilačkih timova bilo 
pripremljeno za polazak u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, no razvojem 
situacije u Hrvatskoj odlučeno je kako će biti angažirani u županjskoj 
Posavini. Na operativnoj razini svakodnevno su razmjenjivane informacije s 
međunarodnim partnerima, pružena je pomoć u olakšanom prijelazu 96 
humanitarnih konvoja i operativnih timova na graničnim prijelazima i preko 
hrvatskog teritorija, te su svi oslobođeni obаveze plaćanja cestarina. Dodatno 
je organiziran smještaj dislociranog dispečerskog ureda za pripadnike 
Savezne agencije za tehničku pomoć SR Njemačke u Zagrebu, koji su radili 
na koordinaciji međunarodne pomoći koja je dolazila u regiju. Aktiviran je i 
Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu putem Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje koja je zatražila pomoć u pribavljanju insekticida za 
zaprašivanje komaraca. Donatori su se obаvezali na donaciju larvicida. S 
obzirom na povećanu opasnost od prijenosa zaraznih bolesti (primjerice 
virusa Zapadnog Nila) putem komaraca, čiji je broj zbog poplava rapidno 
povećan, Hrvatska je preuzela vodstvo u provedbi regionalnog projekta 
zaprašivanja komaraca, te su s partnerima u Bosni i Hercegovini i Srbiji na 
operativnoj razini dijeljene informacije o epidemiološkoj situaciji i mjerama 
za njezin nadzor. Na prijedlog Bosne i Hercegovine, hrvatski stručnjaci su 
pružali tehničku pomoć za potrebe nadzora epidemiološke situacije u 
poplavljenim područjima. Nabava i dostava potrebnog insekticida iz 
Njemačke do Hrvatske bila je nesmetana, no zbog različitih zakonodavnih 
okvira i administrativnih barijera između država članica i nečlanica Europske 
unije, nabavljeni insekticid nije mogao biti korišten u Srbiji. Projekt je uspio 
zbog predanosti i uloženih napora svih partnera, pravodobne reakcije, te je 
pridonio suzbijanju širenja zaraznih bolesti (Vlada Republike Hrvatske, 
2014a:70-71). 

Osim bilateralnih sporazuma između zemalja regije u vezi s pomoći 
pri otklanjanju posljedica prirodnih i civilizacijskih velikih nesreća i kata-
strofa, koji su bili aktivirani i primijenjeni u navedenom kontekstu, potrebno 
je izdvojiti širu suradnju putem Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu 
i mogućnosti koje Mehanizam pruža za nastavak rasprave. Mehanizam je bio 
aktivno upotrijebljen radi pomoći pogođenim zemljama regije i otklanjanja 
posljedica poplava. Osim navedene funkcije, potrebno je izdvojiti raspoložive 
mogućnosti koje Mehanizam, ali i druge platforme, pružaju u fazi prevencije 
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i pripravnosti na velike nesreće i katastrofe, a koje zemlje u regiji, poje-
dinačno ili zajednički, ne koriste u dovoljnoj mjeri. 
 

Rasprava: Unapređenje sustava obrane od poplava 
 

Zemlje u regiji imaju teškoća s poplavama, no još veće teškoće 
nalazimo u primjeni novih rješenja, pa se najčešće aktivnosti svode na još 
uvijek manualno punjenje nebrojenih stotina tisuća vreća s pijeskom i 
njihovo ugrađivanje u zečje nasipe. Mjere i aktivnosti na kojima je 
dugoročno isplativije ulagati resurse povezane su s uključivanjem smanjenja 
rizika od poplava u planiranje javnih ulaganja, urbani razvoj, prostorno 
planiranje i upravljanje, te socijalnu zaštitu. Jer trenutačna ulaganja i 
mehanizmi kojima se zemlje u regiji služe nisu dovoljni za učinkovito 
rješavanje postojećih rizika, a kamoli za održavanje koraka s novonastalim 
izazovima. Stoga, između raspoloživih i poznatih mehanizama koji još nisu u 
upotrebi, potrebno je razmotriti sljedeće mogućnosti: procjena rizika; 
pojačane regionalne inicijative; osiguranje od posljedica poplava. Navedeni 
mehanizmi poznati su u regiji, no nedovoljno iskorišteni. Stoga je potrebno 
razmotriti mogućnosti koje pružaju. 

Procjena rizika predstavlja: (1) esenciju svakog stručnog uteme-
ljenog procesa planiranja povezanog s upravljanjem dostupnim i potrebnim 
resursima; (2) dio smanjenja rizika od katastrofa; (3) osnovu izgradnje 
učinkovitog menadžmenta katastrofa u svim njegovim fazama: prevencija, 
pripravnost, reagiranje, oporavak/sanacija; te (4) temelj uspješnih politika 
sprječavanja nastanka rizika i upravljanja rizicima od katastrofa. Europska 
komisija navodi: „Izrada procjene rizika i karata provodi se u širem kontekstu 
upravljanja rizicima od katastrofa. Izrada procjene rizika i karata jedna je od 
središnjih komponenti općenitijeg postupka kojim se utvrđuju kapaciteti i 
resursi dostupni za smanjenje utvrđenih razina rizika ili potencijalnih učinaka 
katastrofe (analiza kapaciteta), te razmatra planiranje odgovarajućih mjera za 
ublažavanje rizika (planiranje sposobnosti), praćenje i revidiranje opasnosti, 
rizika i osjetljivosti, kao i konzultiranje i priopćavanje spoznaja i rezultata“ 
(Europska komisija, 2014:17). Komisija je razvila zavidan opus normativnih 
akata povezanih uz procjenu rizika namijenjenih aktivnostima država članica, 
tako i pomoći trećim zemljama. U jednom od njih navodi se: „Katastrofe se 
mogu izbjeći. Postoje načini da se smanje rizici i ograniče utjecaji katastrofa, 
na primjer putem fokusiranja na suštinske uzroke ljudske ranjivosti i 
jačanjem njihove sposobnosti da se nose s katastrofom“ (Europska komisija, 
2009:3). Cilj EU politika sprječavanja rizika i upravljanja rizicima od 
katastrofa odnosi se na: sprječavanje katastrofa, umanjivanje njihovih 
efekata; stvaranje jedinstvene slike o rizicima koji su izazov za Europu, ali i 
globalno; izgradnju otpornosti na katastrofe; potpore razvojnoj suradnji i 
humanitarnoj pomoći; pomoć državama članicama i drugim zemljama. 
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Upravo u navedenom smjeru sve zemlje regije, bile članice Unije i 
kandidatkinje za članstvo, trebaju snažnije i odlučnije krenuti. Vlastite 
politike sprječavanja nastanka rizika i upravljanja rizicima od katastrofa 
trebaju usmjeriti prema rješenjima temeljenim na obuhvatnim procjenama 
rizika od katastrofa, koji uključuju i rizike od poplava. Navedeno je značajno 
jer pridonosi ublažavanju trendova učestalih neželjenih pojava, izbjegavanju 
gubitaka, podupire održiv razvoj i gospodarski rast, svaki euro uložen u 
prevenciju iznosi četiri do sedam eura u fazi reagiranja, te svakako ima i širu 
društvenu korist zbog održivosti javnih i privatnih financija, konkurentnosti i 
otvaranja novih radnih mjesta. Zemlje regije trebaju prihvatiti navedeni 
koncept, pa pojedinačno svaka za sebe, te skupno, za zajedničke rizike 
trebaju identificirati njihovu pojavnost, dinamiku i možebitne posljedice, 
vrednovati rizike, izraditi matrice pojedinačnih rizika, te izračunati njihovu 
međuovisnost, izraditi scenarije možebitnih katastrofa, te obavljati redovite 
revizije cjelokupnog procesa. Hrvatska radi na tome i u obvezi do kraja 2015. 
godine dostaviti Europskoj komisiji Procjenu rizika od katastrofa u kojoj će 
biti prepoznati i vrednovani svi najznačajniji prirodni i antropogeni rizici. 
Svakako jedan od značajnih rizika koji se obrađuje jest onaj od poplava. U 
svjetlu hrvatskih iskustava i ispunjavanja obaveza prema Europskoj komisiji, 
poželjno je intenzivirati regionalnu suradnju na procjeni rizika od poplava jer 
kao što je u uvodu članka navedeno, dijelimo zajednički prostor i rizike u 
njemu. 

Regionalne inicijative na području civilne zaštite značajna su 
komponenta suradnje i smanjenja rizika od katastrofa. Uz postojeće bilate-
ralne i multilateralne programe, projekte i inicijative postoji dodatan prostor 
za povezivanje i izgradnju prekogranične suradnje. Prekograničnu suradnju 
treba graditi na platformi razmjene informacija, iskustava i najboljih praksi, 
što će sve zajedno imati značajnu ulogu u smanjenju rizika od svih vrsta 
katastrofa. Razvoj politika u regiji treba biti utemeljen na procjenama rizika, 
sprječavanju njihova nastanka i razvoja te na uspješnom upravljanju nave-
denim. Više resursa potrebno je uložiti u međusektorsku i prekograničnu 
suradnju u upravljanju rizicima; javnim kampanjama upoznavati stanovništvo 
s rizicima koji ih okružuju, njihovim pravima i obavezama; razvijati nove 
tehnologije i dograditi postojeće sustave ranog upozoravanja i uzbunjivanja; 
poticati daljnji razvoj javno-privatnog partnerstva u smanjenju rizika od 
katastrofa, te osigurati strateški pristup da je smanjenje rizika od katastrofa 
bitan čimbenik održivog razvoja. 

U zajedničkoj Odluci o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu, Europski 
parlament i Vijeće Europske unije ističu: „S obzirom na značajan porast broja 
i ozbiljnost prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelo-
vanjem posljednjih godina, te u situaciji u kojoj je vjerojatno da će buduće 
katastrofe biti ekstremnije i složenije, s dalekosežnim i dugoročnijim 
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posljedicama, uzrokovane osobito klimatskim promjenama i potencijalnim 
međudjelovanjem više prirodnih i tehnoloških opasnosti, integrirani pristup 
upravljanju katastrofama sve je važniji“ (Europski parlament i Vijeće 
Europske unije, 2013:1). Upravljanje rizicima od poplava, upravljanje 
vodama i obrana od poplava u Jugoistočnoj Europi može biti uspješno jedino 
pod uvjetom zajedničke suradnje na svim navedenim područjima. Pri tome je 
potrebno koristiti mogućnosti financiranja putem EU projekata kakobi sve 
zemlje regije zajedno postigle napredak u prevenciji i pripravnosti za 
katastrofe, a ako do katastrofe dođe, da reakcija bude primjerena potrebama 
suvremenog društva. 

Jedan takav primjer je projekt „MURA 2015.“ koji je inicirala 
Hrvatska nakon velikih poplava Mure i Drave 2012. godine i proloma dvaju 
zaštitnih nasipa, pri čemu je nekoliko manjih mjesta na samom sjeveru 
zemlje bilo poplavljeno. Nakon toga inicirano je osnivanje konzorcija 
sastavljenog od organizacija civilne zaštite iz Austrije, Mađarske, Slovenije i 
Hrvatske s ciljem natjecanja za projekt koji će financirati EU kako bi se 
unaprijedio sustav obrane od poplava na rijeci Muri. Europska komisija je 
krajem 2013. godine odobrila projekt, pri čemu su na predstavljanju projekta 
predstavnici Komisije rekli kako je projektni prijedlog bio najbolji koji su 
primili navedene godine u području prevencije. Ciljevi projekta su: poboljšati 
razmjenu informacija između zemalja sudionica i projektnih partnera; pobo-
ljšati zajednički sustav upravljanja vodama koji se temelji na zajedničkom 
odlučivanju; poboljšati pripravnost svih uključenih zemalja na odgovor na 
poplave; poboljšati postojeće procedure i/ili donošenje novih procedura; 
pospješiti interoperabilnost interventnih timova; bolju pripravnost na 
pružanje i primanje pomoći zemalja članica Mehanizma; izdavanje vodiča 
koji će se temeljiti na najučinkovitijoj praksi kao rezultatu evaluacije vježbe, 
a koji će služiti svim zemljama članicama Mehanizma. Projekt traje od 1. 
siječnja 2014. do 30. lipnja 2015. godine, i sadrži tri radionice, simulacijsku i 
terensku vježbu, te međunarodnu konferenciju, a sve kako bi se poboljšalo 
upravljanje rizicima na području rijeke Mure između četiri zemlje. Navedeni 
pozitivan primjer, hrvatsko iskustvo i mogućnost natjecanja za EU projekte, u 
koje se putem konzorcija mogu uključiti Bosna i Hercegovina i Srbija, 
potrebno je iskoristiti kako bi se izgradio bolji i učinkovitiji sustav obrane od 
poplava na rijeci Savi, te koristile brojne mogućnosti koje pruža Mehanizam 
Unije za civilnu zaštitu u razvoju prevencije i izgradnji pripravnosti. Jedna od 
neiskorištenih mogućnosti je i osiguranje od posljedica poplava. 

Osiguranje od poplava omogućava prebacivanje rizika od nastanka 
katastrofe na osiguravajuće kompanije i reosiguravajuća društva. Kultura 
osiguranja od posljedica nesreća i katastrofa privatne i javneimovinefizičkih i 
pravnih osoba nije razvijena u zemljama regije. Razlozi takvom stanju su 
nedostatak razumijevanja važnosti osiguranja imovine, linija osiguranja kod 
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domaćih osiguravajućih kompanija, reosiguravajućih ugovora domaćih 
kompanija s međunarodnim društvima koje bi mogle preuzeti višak rizika. 

Europska unija kao jedan od bitnih stupova svojih politika na podru-
čju sprječavanja rizika i upravljanja rizicima od katastrofa u posljednjim 
godinama sve više naglašava potrebu sagledavanja sveukupnih mogućnosti 
koje pruža javno-privatno partnerstvo i korištenje osiguranja. Zelenom 
knjigom o osiguranju od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je prouzročio 
čovjekosiguranje se sagledava kao sredstvo za upravljanje katastrofama te se 
istražuju načini uključivanja privatnog sektora i industrije osiguranja kao 
poticaj za osvješćivanje o rizicima, njihovo sprječavanje i ublažavanje 
(Europska komisija, 2013).Navedeno je povezano i s ciljevima smanjenja 
rizika od katastrofa i izgradnje otpornosti zajednica koje globalno najsnažnije 
promiče Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (United Nations 
International Strategy for Disaster Reduction – UNISDR), a Europska unija 
snažno podupire navedena nastojanja. Komisija smatra kako je od „ključne 
važnosti da se novi Hyogo okvirni plan razvije i provede u bliskom 
partnerstvu s privatnim sektorom, međunarodnim financijskim institucijama 
kao što su Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj 
te velikim ulagačima. Potrebno je promicati nove inicijative za uključivanje 
svih poslovnih sektora, uključujući razvoj partnerstava među svim javnim, 
privatnim i ostalim dionicima. Lanac vrijednosti osiguranja/reosiguranja, 
uključujući posrednike u (re)osiguranju, društva za osiguranje i reosiguranje, 
ali i tržišni instrumenti, trebali bi imati ključnu ulogu u pomaganju zemljama 
i regijama koje su posebno osjetljive na katastrofe da stvore učinkovite krizne 
financijske mehanizme i ograniče rizično ponašanje“ (Europska komisija, 
2014b:10-11). Kako zemlje u regiji ne posjeduju institucionalni kapacitet u 
javnom sektoru da samostalno razviju politike osiguranje i reosiguranje te 
partnerstvo s osiguravajućim kompanijama, upravo Ured UN-a za smanjenje 
rizika od katastrofa nastoji koordinirati velike međunarodne organizacijei 
pomoći zemljama jugoistočne Europe. 

U suradnji Svjetske banke, Fonda za globalni okoliš (Global Enviro-
nment Facility), Švicarske i Ureda UN-a za smanjenje rizika od katastrofa za 
Europu, 2008. godine osnovan je Europa Re (Europa Reinsurance 
FacilityLtd.). Europa Re predstavlja osiguravajuću i reosiguravajuću kompa-
niju s primarnim područjem aktivnosti u osiguranju od rizika katastrofa i 
vremenskih nepogoda. Aktivnosti kompanije usmjerene su prema potpori 
domaćim osiguravateljskim kompanijama, razvoju novih osiguravateljskih 
linija u jugoistočnoj Europi te, najvažnije, omogućavanju pojedincima, tvr-
tkama i javnim organizacijama pristup priuštivim policama osiguranja za 
slučaj nesreća i katastrofa kod poplava, potresa i vremenskih nepogoda. Prva 
zemlja u regiji koja se uključila bila je Albanija 2010. godine. Srbija i 
Makedonija priključile su se 2012. godine (UNISDR et al., 2014). Upravo 
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navedeno predstavlja nedovoljno istraženu mogućnost, te stvarnu potrebu 
prenošenja dijela rizika od katastrofa na osiguravajuće i reosiguravajuće 
kompanije. U navedenom smjeru bi trebalo da idu sve zemlje u regiji, a one s 
više iskustva podijeliti svoje znanje s ostalima. 
 

Zaključak 
 

Poplave predstavljaju uobičajene prirodne pojave, a njihove razorne 
posljedice ljudske katastrofe. Događale su se tijekom cijele povijesti i 
svakako će se taj trend nastaviti dovijeka. Bez obzira na unapređenje 
sposobnosti prevencije, pripravnosti i reagiranja, te sve učinkovitije 
projektiranje i dimenzioniranje hidrotehničkih objekata u slučajevima pojave 
visokih voda, poplave se ne mogu izbjeći. Izazov je u tome koliko se za 
poplave možemo pripremiti.  

Zemlje jugoistočne Europe vrlo su podložne i ranjive od poplava te 
im predstoje mnoga ulaganja u unapređenje sustava obrane od poplava. To je 
dug, spor i skup proces koji se ne može značajnije ubrzati, no zato je moguće 
upotrijebiti dosad neiskorištene mogućnosti koje će unaprijediti vlastite 
sposobnosti, prebaciti višak rizika na industriju osiguranja, te osigurati bolju 
međunarodnu suradnju na obrani od poplava. 

Procjena rizika od poplava i potencijalnih šteta mora postati temelj 
ulaganja u izgradnju sustavnih rješenja i službenih politika obrane od poplava 
u svim državama regije. Regionalne inicijative izuzetno su važne, kao i 
promicanje rješenja koja će omogućavati međusobnu suradnju i pomoć, te 
razvoj ujednačenih sposobnosti obrane od poplave. Takav je diskurs važan jer 
sposobnosti sustava obrane od poplava u pojedinim državama neće moći doći 
do potpunog izražaja ako susjedne države bitno zaostaju. Osiguranje od 
posljedica poplave u razvijenijim zemljama Europske unije godinamaje 
poznata i prihvaćena platforma za prebacivanje viška rizika na osiguravajuće 
i reosiguravajuće kuće. Istodobno je u regiji to gotovo apsolutno nekorištena 
mogućnost. To treba promijeniti. 
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Floods – Challenges Calling for Changing Action Discourse 
 
Summary: In the last several years floods have been a regular 

occurrence in the central and south-eastern Europe. They did occur in the 
past, but never with such frequency, water levels and consequences. It was 
exactly those consequences, seen through loss of life, damages on the critical 
infrastructure, social and private assets, environment and cultural heritage, 
agricultural losses and pressures on the local, regional and national - 
already tight - budgets that incited us to change the discourse of action in the 
face of challenges posed by floods. It is a long term process which demands 
the change in the concept of deliberation and acting so we could meet the 
floods in full operative preparedness. In view of this, the goal of the article is 
the analysis of the reaction of the protection and rescue system of the 
Republic of Croatia during the catastrophic floods in May 2014, to show 
Croatia’s international activities in providing assistance to Bosnia and 
Herzegovina and Serbia, and to present suggestions for the improvement of 
the flood protection system from the civil protection concept. 

Key words: floods, Southeast Europe, international cooperation in 
coping with the flooding, Republic of Croatia, the concept of civil protection 
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Утицај „мајских поплава“ на стање људске безбедности у 
Републици Србији 

 
Апстракт: Уочавајући нове облике угрожавања безбедности и 

антиципирајући развој догађаја након пада Берлинског зида, истра-
живачи Програма за развој Уједињених нација су, сада већ давне 1994. 
године, предложили алтернативни концепт безбедности под називом 
људска безбедност. Померајући фокус при анализи стања безбедности 
са државе на универзалне проблеме свих грађана света, аутори 
поменутог концепта су идентификовали седам димензија релевантних 
за одређење стања безбедности, односно небезбедности на одређеном 
простору. Те димензије су: економска безбедност; безбедност хране; 
безбедност здравља; еколошка безбедност; лична безбедност; безбе-
дност заједнице и политичка безбедност. 

Случај прошлогодишњих мајских поплава у Републици Србији 
даје прилику да се путем аналитичког оквира датог у концепту људске 
безбедности утврде системски недостаци који су утицали на обим 
страдања и висину штета на погођеним просторима. Такође, могуће је 
путем седмодимензионалног модела извршити анализу утицаја поплава 
на безбедност грађана који живе на просторима које су у мају 2014. 
године погодиле поплаве. Поплавни талас је несумњиво вишеструко 
угрозио безбедност грађана, а због ограниченог простора аутори су 
акцентирали оне аспекте људске безбедности у оквиру којих су нега-
тивни ефекти поплава најиндикативнији. 

Кључне речи: људска безбедност, (мајске) поплаве, Република 
Србија. 

 
Увод 

 

Пад Берлинског зида се узима као симболични тренутак 
нестајања биполарне светске структуре и окончање епохе хладног рата у 
међународним односима. Ослобођена интелектуална енергија и позити-
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вна очекивања код хуманиста исказивана су кроз разна научна и уме-
тничка дела која су обележила почетак 90-их година прошлог века. У 
сфери безбедности најзначајнија публикација, у датом контексту, је 
извештај о људском развоју UNDP за 1994. годину (UNDP, 1994). 
Eкспертски тим ангажован за писање поменутог извештаја уочио је 
глобалне трендове и ефекте продора капитализма на простор нека-
дашњег источног блока. Испоставило се да губљењe моћи државних 
институција и јачање профитно оријентисаних центара моћи предста-
вља један од највећих безбедносних изазова након пада Берлинског 
зида. Ефекти тзв. транзиције, али и дешавања на глобалном простору, 
показали су да неконтролисана глобализација угрожава достигнуте 
стандарде у сфери људских права, квалитета живота и животног 
окружења. Тај процес није карактеристичан само за неразвијене и 
источне земље, већ се његови ефекти уочавају и у земљама развијеног 
света. Под притиском рационализације западне земље су се одрекле 
достигнућа државе благостања, капитал је одлазио из развијеног света 
не само због јефтиније радне снаге у неразвијеним земљама, већ и због 
нижих стандарда у области заштите животне средине. Препознавши 
наведене процесе као велике безбедносне изазове аутори извештаја 
UNDP дали су аналитички оквир базиран на седмодимензионалној 
матрици која може да квантификује стање безбедности грађана незави-
сно од простора и система у коме живе. Економске прилике, квалитет 
здравственог система, поштовање људских права, стање животног окру-
жења, стање политичког система, лична безбедност и квалитет образо-
вања су елементи на основу којих може да се објективно утврди стање 
квалитета живота људи на неком простору, и на основу резулатата 
анализе предвиди могући ток догађаја. Свака од наведених димензија 
може да се анализира уз мноштво индикатора и тиме се објективизира 
ситуација ослобођена политичких и/или идеолошких елемената. Поли-
тика и идеологија се у датом контексту могу појавити само као саставни 
део анализе којом се долази до узрока проблема. 

Поред неких традиционалних, развој друштва је довео и до 
појаве нових облика непредвиђених околности које угрожавају или 
онемогућавају правилно функционисање различитих система, термино-
лошки одређених као кризне ситуације (Даничић, Максимовић, 2014: 
41). Сложени и бројни друштвени утицаји, као и постојање различитих 
аспеката третирања феномена безбедности, попут националне, људске 
(Ђорђевић, Кековић, 2011:80), економске (Илић, Праћа, 2012:114), 
социјеталне, енергетске, еколошке (Љуштина, 2009:167), корпоративне 
(Петровић, Синковски, 2012:86), и сл., генерисали су нове приступе у 
сфери кризног менаџмента. 
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Синтагма људска безбедност је искоришћена како би се нагла-
сио фокус концепта на грађанина супротно дотадашњој доминантној 
парадигми у којој је на првом месту статус институција и контрола 
територије државе. Циљ је био да се скрене пажња на глобалне фено-
мене који се рефлектују на животе свих грађана глобалног друштва у 
настајању. Значај новог приступа је у чињеници да се скреће пажња на 
глобалну повезаност проблема грађана независно од њиховог држа-
вљанства, геополитичке локације или припадности раси, односно вери. 
Конструкција седмодимензионалног модела са сетом индикатора за 
сваку од области доприноси јаснијем сагледавању корена проблема 
савремене цивилизације. Треба напоменути да аутори извештаја ни на 
који начин не оспоравају улогу постојећих институција класичног 
државног апарата у области безбедности. Једино што се инсистира на 
јединству интереса грађана и институција, односно носилаца система 
власти. То практично значи да на територијама држава где постоји 
демократска контрола рада институција и јединство између интереса 
властодржаца и грађана чије интересе они заступају можемо говорити о 
достигнућу највишег могућег степена безбедности. Када кажемо 
највиши могући степен, онда мислимо и на утицај фактора који не 
зависе само од унутрашњих прилика као што је геополитичка позиција, 
умешаност спољних фактора итд. 

Неконтролисана глобализација привредних токова је умногоме 
допринела да се локалне институције система инструментализују за 
потребе интереса крупног капитала, а да грађани остану изложени 
негативним ефектима тог процеса. Поред разбијања јединства између 
институција и грађана, технолошка глобализација је драстично поте-
нцирала еколошке проблеме због прекомерног емитовања загађујућих 
супстанци у животно окружење. Сељење прљавих технолошких процеса 
из развијених у неразвијене земље није представљало само физичко пре-
сељење производних процеса и радних места. Руковођени максими-
зацијом профита као јединим мерилом успеха, транснационалне компа-
није (ТНК) су максимално злоупотребљавале инфериоран положај 
институција земаља домаћина њихових испостава. Непоштујући ионако 
ниске стандарде у области заштите животне средине неразвијених 
земаља, ТНК погоршавају еколошку слику у непосредном окружењу 
својих погона, али и доприносе убрзању глобалног испољавања ефеката 
стаклене баште. Феномен глобалног отопљавања мења климатске 
услове и доводи до елементарних непогода катаклизмичких размера. 
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Поплаве представљају веома специфичну претњу људској 
безбедности.1 Иако се према концепту људске безбедности у начелу 
сврставају у категорију претњи које угрожавају безбедност животне 
средине, њихов негативни ефекат је вишеструк. Нажалост, осим 
деградације локалних екосистема, није редак случај да поплаве узрокују 
и губитак људских живота, миграције, загађење пијаће воде и појаву 
вирусних и других болести, као и девастацију обрадивог земљишта, 
привредне и саобраћајне инфраструктуре, али и других природних и 
материјалних добара неопходних за несметан друштвено-економски 
развој. Другим речима, поплаве неповољно утичу на многе аспекте 
живота и деловања људи, па као такве, осим еколошкој, представљају 
претњу и економској, личној и здравственој безбедности. 
 

Утицај (мајских) поплава на стање људске безбедности у 
Републици Србији 

 
Поплаве у Републици Србији из маја 2014. године последица су 

обилних падавина које је изазвало поље ниског ваздушног притиска 
(тзв. Ивет) које се формирало изнад Јадранског мора. Обилне падавине 
довеле су до брзог и великог повећања нивоа великих река у Западној, 
Југозападној, Централној и Источној Србији, на Сави, Тамнави, Колу-
бари, Јадру, Западној Морави, Великој Морави, Млави и Пеку. Велике 
падавине и пораст нивоа воде имале су три непосредна ефекта: 1) нагла 
плављења високог интензитета која су за последицу имала потпуно 
рушење кућа, мостова и делова путева; 2) повећани ниво воде је за 
последицу имао велике поплаве у урбаним деловима (нарочито у 
Обреновцу) и у руралним крајевима, и 3) повећан проток подземних 
вода довео је до стварања бројних клизишта (око Крупња и Бајине 
Баште). Укупно гледано, поплаве су погодиле око 1,6 милиона људи 
који живе у 38 општина и градова смештених углавном у Централној и 
Западној Србији, док су два града и 17 општина тешко погођени 
(Поплаве у Србији 2014, 2014:9-10). При томе, 32.000 људи је привре-
мено евакуисано, а 57 особа је изгубило живот 
(http://sindikatvatrogasaca.org.rs/7815-mup-poplave-odnele-57-zrtava-
evakuisano-32-000-ljudi/ 28. 11. 2014). 

За детаљнији преглед стања безбедности људи након мајских 
поплава у угроженим подручјима Републике Србије потребно је 
извршити одговарајућу анализу у оквиру раније поменутих димензија 

                                                           
1 Поплаве су практично постале уобичајена природна катастрофа широм света. Према 
подацима УН, 2002. године забележене су 44 велике поплаве у свету, у поређењу са 20 
земљотреса, 16 тајфуна/циклона/оркана, пет клизишта и три велика шумска пожара 
(Према: Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji, 2006:116). 
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(економска безбедност, еколошка безбедност, здравствена безбедн-
ост...). На тај начин добио би се прецизнији увид о утицају ове 
елементарне непогоде на различите аспекте људске безбедности. 
 
Утицај поплава на економске аспекте безбедности 
 

Сагледавање економских прилика са становишта безбедности 
људи након поплава захтева анализу базирану на следећим пара-
метрима: утицај природне катастрофе на бруто домаћи производ (БДП), 
утицај природне катастрофе на фискалну позицију и утицај природне 
катастрофе на платни биланс. Како се наводи у извештају о процени 
потреба за опоравак и обнову последица поплава, који је израдио тим 
експерата из ЕУ, УН и Светске банке (СБ), процењује се да су поплаве 
досегле вредност од 2,7% БДП-а у штетама и 2% БДП-а у губицима у 
2014. години. Приказано у новцу, на основу анализе стања из јуна 
месеца, у 24 најугроженије општине штета и губици процењени су на 
1.525 милиона евра, од којих 885 милиона евра (57% укупних штета и 
губитака) представља вредност уништених материјалних добара, док се 
640 милиона евра (43% од укупног износа) односи на губитке у 
производњи. Ако се у обзир узму и остале погођене општине, укупан 
износ штета и ефекти поплава пењу се на 1,7 милијарди евра. С обзиром 
да Република Србија спада у ред земаља у развоју, ови подаци су 
прилично забрињавајући, не само на краћи, већ и на средњи рок. Према 
поменутом извештају, процењено је да ће услед поплава реални раст 
БДП-а у 2014. години бити мањи за 1%. Као резултат тога, очекиван је 
пад привредних активности у Србији за 0,5% у односу на почетне 
вредности пре поплава на основу којих је пројектован позитиван раст од 
0,5%. Аутори извештаја су закључили да ће поплаве ионако слабу 
привреду највероватније довести до рецесије. Поплаве стварају и 
додатни притисак на јавне финансије, уз повећање фискалног дефицита 
за преко 1,0% БДП-а. При томе, постоји велика вероватноћа да ће се 
трговински дефицит наћи под притиском, а предвиђа се и пораст 
дефицита текућег рачуна са основног 4,0% (пројекција пре поплава) на 
5,1% БДП-а у 2014. години (Поплаве у Србији 2014, 2014:120-123). Осим 
ових негативних макроекономских показатеља, секторска анализа 
ситуације у пољопривреди, енергетици и саобраћају након поплава 
такође је важна за утврђивање стања економске безбедности грађана 
Србије, а подаци о штети и губицима у наведеним областима доприносе 
потпунијем увиду у ситуацију. 
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Ефекти поплава у области пољопривреде 
 

Када је реч о сектору пољопривреде, према доступним 
информацијама, поплављено је око 80.000 хектара пољопривредних 
површина (http://bif.rs/2014/06/fren-uticaj-poplava-i-sanacije-steta-na-
imovinu-bdp-i-fiskalni-deficit/#sthash.6Gm2AAHI.6l0jYpil.dpbs 27. 11. 
2014), при чему се процењује да је овом елементарном непогодом 
погођено око 33.000 пољопривредника. Сматра се да је 11.943 хектара 
земље постало неупотребљиво за производњу током једне пољо-
привредне сезоне, а да је са отприлике 4.815 хектара земљишта потре-
бно уклонити наплавине и наносе (Поплаве у Србији 2014, 2014:22-23). 
Судећи по томе да је у Србији засејано укупно три милиона хектара, 
процена је су поплаве директно утицале на смањење пољопривредне 
производње за око 2,5% (http://bif.rs/2014/06/fren-uticaj-poplava-i-
sanacije-steta-na-imovinu-bdp-i-fiskalni-deficit/#sthash.6Gm2AAHI.6l0j 
Ypil. dpbs 27. 11. 2014). Већина биљних култура је у директној попла-
вној зони бесповратно уништена, те због тога поједини аналитичари 
упозоравају да је раст цена хране у малопродаји у наредном периоду 
неминован, што ће се по аутоматизму одразити на инфлацију и смањење 
ионако мале куповне моћи становништва (http://www.agromedia. 
rs/vest.asp?vesti_id=193 27. 11. 2014). 

У том погледу важно је истаћи да су највише страдале ратарске 
културе − кукуруз, соја и сунцокрет, као и ране врсте воћа − јагоде, 
малине, купине, и све врсте поврћа. Међутим, иако су поплаве 
уништиле велики број усева, такође се тврди да ће снабдевање тржишта 
Србије пољопривредно-прехрамбеним производима у наредном пери-
оду ипак бити стабилно, али се може очекивати смањење извоза 
(http://glassrbije.org 27. 4. 2014). Када је реч о губицима стоке, иако је 
релативно мали број грла уништен на укупном плану, губитак од 
неколико грла на нивоу једног домаћинства је ипак велики, посебно за 
старе људе који живе у изолованим областима (Поплаве у Србији 2014, 
2014:26). Осим неповољног стања у погледу економске безбедности ове 
групе људи, губитак стоке представља за њих негативан фактор и када 
је реч о безбедности хране, односно приступу храни. 
 
Ефекти поплава на саобраћајну инфраструктуру 
 

О стању саобраћајне инфраструктуре, рачунајући железничке и 
ауто-путеве, констатовано је да је оштећено укупно 945 км пута, а 
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поплавама је погођено и 307 мостова.2 Путна мрежа стратешки је важна 
за несметано одвијање привредних процеса, тако да ће време потребно 
за њену потпуну санацију свакако определити укупне привредне 
губитке. Треба истаћи да је санација у току, а да је већина путева 
адекватно реконструисана. 
 
Утицај поплава на енергетски сектор 
 

Обилне кише и поплаве које су затим уследиле имале су велики 
утицај и на стање енергетског система. Чак 110.000 потрошача било је 
погођено прекидима у снабдевању струјом у 28 општина које су биле 
угрожене поплавама. У периоду између 15. и 19. маја вода која се 
излила из корита Колубаре и њених притока Враничина и Пештан 
поплавила је отворене копове Западна Тамнава и Велики Црљен, као и 
Поље Б и Поље Д у басену рудника Колубара. Велики део мреже за 
снабдевање такође је био погођен поплавама, као и мрежа за пренос, 
мада у мањој мери (Поплаве у Србији 2014, 2014:48). Несметан рад сада 
је успостављен у скоро свим коповима, па се производња и снабдевање 
енергијом одвија у складу са потребама. 

Осим поменутог, кретање стопе запослености, тј. незапо-
слености у подручјима угроженим поплавама такође представља важан 
фактор стања економске безбедности. У том смислу, подаци говоре да је 
приближно 84.298 људи који су радили у предузећима и у сектору 
пољопривреде изгубило свој доходак због катастрофе. Сем тога, велики 
део запослених суочио се са ризиком губитка посла због тога што 
послодавци нису били у могућности да исплаћују њихове плате.3 Због 
ланчане реакције угрожене општине имају смањене приходе од 
локалних пореза, што негативно утиче на њихову способност да пруже 
услуге грађанима и привреди, нарочито оне најпотребније. Уколико се 
ова стагнација настави, постоји вероватан ризик од драматичног 
повећања броја људи којима су потребне услуге социјалног збри-
њавања. У вези с тим, корисно је истраживање рађено на основу 
статистичких података о нивоу прихода и условима живота (Statistics on 
Income and Living Conditions − SILC) за 2013. годину. Експертски тим 
састављен од представника ЕУ, УН и СБ симулирао је ефекте поплава 
на сиромаштво према процени губитака радних места у пољопривреди и 
другим секторима. Резултат је да ефекат достиже 1,7 процентног поена 

                                                           
2 Општа штета на свим мостовима углавном је на потпорним стубовима, јер мостови 
нису пројектовани за тако велике количине повратних токова вода (Поплаве у Србији 
2014, 2014:90-91). 
3 Процене појединих аналитичара су да ће непосредни губици у области индустрије, 
трговине и услуга бити 41.327 радних места. 
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у повећању сиромаштва на националном нивоу, што је еквивалентно 
броју од 125.000 људи.4 За Републику Србију, у којој је стопа незапо-
слености готово двоструко већа него у земљама ЕУ (http://www.vesti-
online.com/Vesti/Ekonomija/420716/Alarmantno-U-Srbiji-770000-nezapo 
slenih 28. 11. 2014), ови подаци делују у најмању руку забрињавајуће. 

Извор: Извештај о процени потреба за опоравак и обнову од последица 
поплава − Поплаве у Србији 2014, (2014). Београд, стр. 17. 5 

 
Ефекти поплава на животну средину 
 

Поплаве нису утицале само на економску безбедност људи, 
последице које су имале по безбедност животне средине такође су 
веома изражене. Анализе земљишта које су спровеле надлежне службе 
показују да је ниво тешких метала углавном испод максималних 
дозвољених вредности за пољопривредно земљиште, али на неким 
локалитетима је присутан висок ниво никла и хрома. Постоји бојазан да 

                                                           
4 Треба истаћи да је утицај значајно већи када се посматрају поједини региони. Нпр., у 
Шумадији и Западној Србији се, према истраживању, сиромаштво повећава за 4,1 
процентни поен, а у Јужној и Источној Србији за скоро 2 процентна поена (Поплаве у 
Србији 2014, 2014:143, 130, 132-133). 
5 Треба напоменути да се услед заокруживања неких цифара ставке под „Укупно“ не 
поклапају увек. 
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у угроженим областима у којима се гаји лиснато поврће, као што су 
зелена салата и кељ, може доћи до контаминације, па је у том смислу 
потребно благовремено уклонити наслаге и наносе муља. Иако се, 
генерално, не сматра да је загађеност тешким металима проблем, ипак 
на територијама општина Чачак, Краљево, Смедеревска Паланка и 
Јагодина утврђена је повећана концентрација никла, олова и хрома, на 
неким локацијама и изнад максимално дозвољеног нивоа. На другим 
локалитетима, као што су Косјерић и Лозница, нађени су високи нивои 
олова и арсеника. Због тога су уведене рестрикције за врсте житарица 
које могу да се гаје и прописане су посебне мере за смањење загађења 
(Поплаве у Србији 2014, 2014:25, 106). 

Када је реч о исправности воде, према независним извештајима 
и извештајима надлежних органа, дошло је углавном до краткорочне 
контаминације површинских и подземних вода (изливањем канали-
зације). Иако није забележена никаква акутна изложеност људи 
токсичним материјалима и опасном отпаду који су ослобођени попла-
вама, неколико загађених „кризних тачака“ ипак представља озбиљан 
ризик од локализоване хроничне изложености на средњи и на дужи рок. 
Нпр., попуштање бране од јаловишта у Столицама и акумулациони 
басен за одлагање отпадних материјала који је створен преливањем воде 
у депонију за одлагање отпада и рециклажу акумулатора Зајача, 
представљају забрињавајуће случајеве. Анализа воде потока Стира, 
директно низводно од отпада рудника Зајача, открила је да она садржи 
екстремно високе нивое арсеника и антимона (Поплаве у Србији 2014, 
2014:108). Међутим, од свих случајева највише забрињава цурење 
јаловине са депоније рудника у Крупњу. Епидемиолози из лозничког 
Дома здравља истичу да је концентрација гвожђа у узорцима узетим у 
Костајничком потоку 290, концентрација олова 150, а бакра 95 пута већа 
од четврте класе воде, што озбиљно утиче на здравље људи. У суседној 
Коренити 80 најугроженијих домаћинстава већ четири месеца користи 
воду за пиће из цистерни, док воду са сопствених бунара не користе ни 
за стоку. У том крају, према наводима појединих медија, врбе, које су 
иначе веома отпорне, су почеле да се суше, а у води више нема живе 
рибе ни жаба. Што се тиче Јадра, он је у свом току од уливања Корените 
у Јадар, па све до Јелава, где се улива у Дрину, проглашен за воду ван 
класе. Због присуства антимона и арсена, као и живе и олова у 
огромним количинама, река је добила сиву боју (http://www.vesti-
online.com/Vesti/Drustvo/437881/Od-majskih-poplava-teski-metali-
zagaduju-okolinu-a-drzava-cuti 29. 11. 2014). Оно што највише забрињава 
у овом случају јесте чињеница да је од поплава прошло више од пола 
године, а да овај проблем још увек није на адекватан начин решен. 
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Осим наведеног, огромну штету по екосистем представљају и 
настала клизишта, којих је, како се наводи у појединим извештајима, у 
24 општине евидентирано 775.6 Покретање клизишта оголило је шумски 
покривач, нанело штету пејзажу и станишту дивљих животиња и 
загадило реке превеликим количинама седимената. У неким водото-
ковима, као што су Рогачица, Јадар и Сјерача, клизишта су делимично 
препречила водне токове и тиме утицала на квалитет воде, као и на 
станиште риба. Највећи број клизишта појавио се на простору општине 
Бајина Башта, а међу општинама које су најосетљивије налазе се 
Коцељева, Уб, Крупањ, Лозница, Мали Зворник и Љубовија (Поплаве у 
Србији 2014, 2014:106-108). 
 
Ефекти поплава по здравље грађана Републике Србије 
 

Као што се може приметити, негативан утицај поплава на 
безбедност животне средине директно је повезан са здрављем људи. У 
том смислу треба истаћи да значајније појаве и ширења инфекција и 
заразних болести није било и да су надлежне службе током кризе 
реаговале на одговарајући начин. Немогућност приступа или отежан 
приступ објектима здравствене заштите трајао је само 2 − 4 дана у свим 
општинама. Још један фактор који је омогућио скоро стопроцентно 
функционисање здравствене заштите у периоду непосредно после 
повлачења поплавних вода (пошто су рашчишћени блато и отпад) је 
било изузетно успешно спровођење плана здравственог сектора за 
реаговање у ванредним ситуацијама у свакој од установа. Многи су 
изместили опрему и санитарни материјал на више спратове или су их 
уклонили из објекта на сигурније место. Број пацијената у угроженим 
установама после поновног отварања остао је у оквиру просека. Једини 
изузетак у погледу поновног пружања услуга у матичним објектима 
јесте одељење за дијализу у Обреновцу будући да је сва опрема за 
дијализу била уништена. Међутим, здравствене институције су реаго-
вале брзо и организовале превоз тих пацијената до Београда како би 
добили одговарајућу здравствену негу (Поплаве у Србији 2014, 2014:70). 
Па ипак, говорећи са аспекта здравствене безбедности, експерти истичу 
да кризе као што је ова често имају кумулативни ефекат. Наиме, није 
редак случај да већина оних који прођу кроз трауматична искуства у 
периоду после окончања кризе има потешкоћа да се врати у своје 
уобичајено стање. У појединим случајевима симптоми могу знатно да се 
погоршају и да битно измене функционисање особе, па је зато веома 
важно да се након трауматичних искустава (посебно у првим недељама) 

                                                           
6 Према неким проценама укупан број клизишта у свим погођеним општинама је већи од 
3.000. 
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угроженима пружи адекватна психолошка прва помоћ која се базира на 
обезбеђивању осећаја сигурности, умиривању, обезбеђивању осећаја 
сопствене ефикасности и ефикасности заједнице, промовисању повеза-
ности и уливању наде.7 
 

Закључак 
 

Као што се из наведеног може видети, мајске поплаве су имале 
веома снажан и негативан утицај на безбедност грађана Републике 
Србије. Безбедност људи на поплављеним просторима угрожена је у 
свих седам димензија по методологији UNDP. Негативне безбедносне 
рефлексије не односе се само на грађане који су били директно 
погођени поплавама − дакле у поплавним подручјима − већ и на оне 
који се налазе на широј територији Републике Србије. 

Економски аспект анализе показао је да се због акумулираних 
ефеката читава нација суочава са проблемима насталим негативним 
утицајем ове елементарне непогоде. Осим што су угрозиле безбедност 
животне средине, директно или индиректно, поплаве су угрозиле и 
здравље и животе људи. Најтрагичнији податак у том смислу јесте 
губитак људских живота − у овом конкретном случају 57 лица је 
изгубило живот. Зато је важно нагласити да суочавање са оваквим 
кризама (које ће, како наводе експерти, у наредном периоду бити све 
учесталије) треба пре свега да изгради свест о одговарајућем деловању, 
не само у току кризе, већ и пре њеног појављивања, односно у 
посткризном периоду. 

За оне који су остали без својих домова и извора прихода, 
односно грађанима чије је здравље директно угрожено, веома је важно 
пружити одговарајућу подршку. Осим средстава потребних за обнову 
оштећених домова и пружања помоћи за обнову привредне 

                                                           
7 У оваквим случајевима можемо рећи да особа има посттрауматски стресни поремећај. 
Почетак прати трауму са латентним периодом који се креће у распону од пар недеља до 
неколико месеци. Ако су присутни предиспонирајући фактори, као што су црте 
личности (нпр. компулзивна, астенична) или претходно постојање неуротског 
поремећаја, могу снизити праг за развој синдрома или агравирати његов ток. Типични 
симптоми укључују епизоде поновљеног преживљавања трауме у наметљивим 
сећањима (flashback), сновима или ноћним морама, које се јављају на перзистирајућој 
основи ,,утрнулости“ или емоционалне тупости, одвојености од других људи, 
нереаговања на околину, анхедоније. Обично постоји и стање вегетативне прена-
дражености са хипервигилношћу, појачаном реакцијом уплашености и несаницом. 
Анксиозност и депресија су често удружени са наведеним симптомима, а и суицидалне 
идеје нису ретке. Ток је флуктуирајући, али се опоравак може очекивати у већини 
случајева. У неком проценту случајева обољење може да поприми хроничан ток кроз 
више година и да пређе у трајне промене личности (http://www.dzpancevo.org/psiholoski-
uticaj-elementarnih-nepogoda 29. 11. 2014). 
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инфраструктуре и производње, потребно је обезбедити приступ безбе-
дној храни и води и уклонити из њиховог окружења токсичне материје 
које им, због изложености, осим на краћи рок, могу угрозити здравље и 
на средњерочном и дугорочном плану. Иако су надлежни ограни у 
већини случајева одреаговали ефикасно и одговорно, треба истаћи да је 
на неким локалитетима, као што је нпр. Крупањ, ванредна ситуација 
забрињавајуће дуго трајала. 

Институције Републике Србије суочиле су се, у датим околно-
стима, са конкретном ситуацијом у складу са својим техничким и 
финансијским могућностима. Свеобухватна анализа проблема морала 
би да обухвати и глобални контекст проблема са којима се суочава наша 
заједница. Имајући у виду аналитички потенцијал концепта људске 
безбедности који је наведен као аргумент у прилог његове примене 
предлажемо да се изврши форензичка анализа стања ситуације уочи 
елементарних непогода. Детаљна анализа би могла да пружи егзактне 
показатеље на основу којих се може утврдити у којој мери су поплаве 
дошле као резултат утицаја природних околности, односно у којој мери 
су узроци системске природе. Било би добро доћи до одговора на 
питања у вези са одговорношћу локалних самоуправа, имајући у виду 
њихове законске обавезе; какав је утицај приватизације на стање 
приобаља наших река; да ли можемо да повежемо континуирану 
непланску сечу шума на простору Републике Србије са обимом поплава; 
која је одговорност урбаниста и комуналних инспекција имајући у виду 
градњу објеката непосредно уз обалу и претварање канала у депоније; 
колико су грађани кроз институције система оспособљени да препознају 
опасност и да благовремено реагују када до ње дође? 
Искуства Републике Србије са мајским поплавама показују да промене 
климатских услова изазивају ефекте са чијим последицама државе 
појединачно нису у стању да се суоче. Показало се да чак и на нивоу 
региона није било довољно снаге и средстава, него су морали да 
интервенишу тимови и са других географских простора. Догађаји попут 
мајских поплава потврђују глобалну повезаност и потребу за изградњом 
институција које би решавале проблеме на глобалном нивоу. Свакако да 
није мудро градити систем тако да се само суочава са последицама, 
треба деловати превентивно и предузети све мере како би се узроци на 
време отклонили. Систем раног упозорења,8 који је саставни део 
концепта људске безбедности, уз одговарајућу методологију примене 
даје могућност да се узроци проблема на време идентификују и 
решавају. 
                                                           
8 Систем је замишљен тако да на основу индикатора стања у свакој од седам димензија 
људске безбедности можемо да утврдимо узроке постојећих проблема и предвидимо 
могући развој догађаја. 
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Impact of "May" Floods on State of Human Security  
in the Republic of Serbia 

 
Abstract: Upon recognizing new forms of security threats and 

foreseeing the events following the fall of the Berlin Wall, the researchers of 
the United Nations Development Program suggested, in 1994, an alternative 
approach to the concept of security and named it human security. Shifting the 
focus in their analysis of the security from the state security to the universal 
security problems of the entire world population, the authors of the concept 
previously mentioned have defined seven features relevant to the determi-
nation of the security level or the lack of it in some areas. Those features are 
as follows: economic security; food security; health security; environmental 
security; personal security; security of the community and political security. 

The situation with the flooding in the Republic of Serbia in May 2014 
provided an opportunity to use an analytical approach within the concept of 
human security in order to determine the flaws of the system which 
contributed to the severity in terms of lives lost and damage in property in 
flood struck areas. It is also possible to analyze the impact of the flooding 
upon the security of the people residing in the flood struck areas by using the 
seven-feature model. The flood has without a doubt challenged the security of 
the people in a multitude of ways, and due to the limited space the authors 
have focused on the aspects of human security which proved to have borne 
the most negative effects of the flooding. 

Key words: human security, (May) flooding, The Republic of Serbia 
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Надлежност и улога полиције у ванредним ситуацијама у 
Републици Српској 

 
Aпстракт: Полиција, као државни орган и агенција за спрово-

ђење закона, надлежна је прије свега за заштиту јавног реда и мира, 
као и за супротстављање криминалитету (како откривање и докази-
вање кривичних дјела, тако и превенцију криминалитета). У том 
смислу могла би се посматрати и улога полиције у ванредним ситу-
ацијама. Ипак, улога полиције у ванредним ситуацијама је много шира 
од тога. Она укључује не само остваривање основне функције полиције, 
већ и читав низ других активности, као што су заштита и спасавање у 
ванредним ситуацијама, отклањање посљедица ванредних ситуација, 
идентификација жртава, омогућивање рада других служби итд. Поред 
тога, на улогу полиције утиче и карактер ванредне ситуације, јер она 
може бити изазвана не само природним појавама (земљотреси, поп-
лаве, сњежни наноси) већ и људском дјелатношћу (пожари и паљевине, 
терористички акти и сл.), што додатно чини сложенијом активност 
полиције. Дакле, с једне стране имамо законски оквир који регулише 
надлежност и овлашћења полиције (нпр. Закон о унутрашњим посло-
вима, Закон о полицијским службеницима, Закон о заштити и спаса-
вању у ванредним ситуацијама), док с друге стране имамо стварне 
потребе за ангажовањем полиције, које врло често превазилазе зако-
нски оквир дјеловања. У раду ћемо дати осврт на надлежност и улогу 
полиције у ванредним ситуацијама у Републици Српској, њену орга-
низацију, те специфичности ангажовања у ванредним ситуацијама 
изазваним природним појавама, као и људском дјелатношћу. 

Кључне ријечи: полиција, ванредна ситуација, ванредни догађај, 
катастрофа, елементарна непогода, тероризам. 
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Увод 
 
Ванредна ситуација је ситуација у којој су ризици и пријетње 

или посљедице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности за 
становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и 
интензитета да њихов настанак или посљедице није могуће спријечити 
или отклонити редовним дјеловањем надлежних органа и служби, због 
чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употријебити 
посебне мјере, снаге и средства уз појачан режим активности (Закон о 
заштити и спасавању у ванредним ситауцијама, 2012).1 Ванредне 
ситуације могу да угрозе многе људске животе, узрокују велику мате-
ријалну штету и губитке, као и да на различите начине уништавају и 
деградирају животну средину. Догађаји протеклих година су управо то 
и показали. 

С обзиром да могу бити узроковане природним или друштвеним 
факторима, дефинисане временом распростирања и величином 
захваћених простора, као и да постојеће структуре предвиђене за 
превенцију ванредних ситуација и санацију њихових последица не могу 
у потпуности одговорити тим захтјевима, потребно је да се у ту сврху 
укључе и друге структуре друштвене заједнице, као што су полицијске 
агенције. Имајући то у виду, законима су јасно прописане дужности и 
обавезе полиције, које се у најкраћем односе на безбједност у општем 
смислу те ријечи и које се састоје у пружању помоћи органима државне 
управе, органима локалне самоуправе, те правним и физичким лицима у 
случају опште опасности изазване природним непогодама, епидемијама 
или другим облицима угрожавања становника и друштва у цјелини. 
Зато полиција, у складу са својим дјелокругом рада утврђеним зако-
нима, врши припреме за дјеловање за вријеме ванредног стања, те у том 
смислу прилагођава своју организацију, облике и методе рада закону и 
актима донијетим ради отклањања ванредног стања. На основу овога, а 
у оквиру стратегије која дефинише и одређује механизме координације 
и смјернице програма за смањење катастрофа узрокованих природним 
појавама и опасностима од несрећа и другог, значајно мјесто и улогу 
има и полиција. Друго је питања колико је полиција организационо, 
нормативно, кадровски и стручно оспособљена за поступање у ванре-
дним ситуацијама, колико је оспособљена и припремљена да брзо и 
ефикасно пређе на услове рада у ванредним ситуацијама, да се нови 
послови и обавезе реализују на одговарајући начин и да се нарушеност 
информационог система надокнађује примјеном мјера и поступака који 
најбоље одговарају општем амбијенту ванредних ситуација. 

                                                 
1 Службени гласник Републике Српске, број 121 од 25.12.2012. 
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Поступање полиције и Закон о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама 

 
Законским прописима из области унутрашњих послова нису 

експлицитно прописане надлежности Министарства унутрашњих пос-
лова када је у питању поступање у ванредним ситуацијама. То је учињ-
ено Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, којим 
се уређује:  

1) систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;  
2) снаге и субјекти заштите и спасавања;  
3) права и обавезе републичких органа управе и других органа, 

органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава 
и других правних лица;  

4) права и дужности грађана;  
5) ванредне ситуације и поступање у ванредним ситуацијама;  
6) организација и дјелатност цивилне заштите у систему 

заштите и спасавања и отклањања посљедица елементарних 
непогода и других несрећа;  

7) планирање и финансирање система заштите и спасавања;  
8) надзор, признања и награде и друга питања од значаја за 

организовање и функционисање система заштите и 
спасавања.  

Законом је прописано да су Министарство унутрашњих послова 
Републике Српске и Републичка управа цивилне заштите (као дио 
Министарства) основни субјекти система заштите и спасавања, поред 
којих овај систем чине и други републички органи управе и органи 
јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна лица, 
предузетници и грађани, удружења, професионалне и друге органи-
зације. Снаге за заштиту и спасавање чине Републички штаб за ванредне 
ситуације и специјализоване јединице заштите и спасавања које форм-
ира Влада Републике Српске, штабови за ванредне ситуације, јединице 
и тимови цивилне заштите које формирају органи јединице локалне 
самоуправе, штабови за ванредне ситуације и јединице и тимови за 
заштиту и спасавање које формирају привредна друштва и друга правна 
лица, јединице, тимови и екипе Црвеног крста Републике Српске, 
јединице и тимови које формирају удружења грађана и друге невладине 
организације, повјереници заштите и спасавања, професионалне и хитне 
службе (ватрогасци, медицинске и ветеринарске службе и друге службе) 
и друге организације и грађани. 
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Уочљиво је да су надлежности Министарства унутрашњих посл-
ова усмјерене, прије свега, на процјену ризика2 и управљање ризицима3 
у случајевима ванредних ситуација, као и предузимање мјера и 
активности на отклањању посљедица елементарних непогода, те преду-
зимање послова из оквира основне надлежности Министарства унутра-
шњих послова. 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске у области 
заштите и спасавања, а према Закону о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама, има сљедеће надлежности (члан 19): а) пред-
лаже Програм заштите и спасавања у Републици и Програм за смањење 
ризика од елементарне непогоде и друге несреће у Републици, б) пред-
лаже Влади методологију за израду процјене угрожености од елеме-
нтарне непогоде и друге несреће, в) предлаже Влади процјену 
угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на територији 
Републике, г) предлаже Влади методологију за израду плана заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће, д) предлаже Влади 
план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће на 
територији Републике, ђ) доноси програм опремања заштите и 
спасавања, е) координира рад са субјектима система заштите и 
спасавања по питањима организације, планирања, припреме и спро-
вођења мјера и активности превенције и смањења ризика, ж) обезбјеђује 
учешће надлежних организационих јединица Министарства у спро-
вођењу мјера и извршавању задатака заштите и спасавања, з) у случају 
елементарне непогоде и друге несреће, обезбјеђује јавни ред и мир на 
угроженом подручју самостално и у координацији са надлежним шта-
бом за ванредне ситуације, и) припрема и спроводи безбједносну 

                                                 
2 Ризик је очекивани губитак (живота, повреда, оштећење имовине и прекинуте 
економске активности) због одређене опасности за дату област и референтни временски 
период. Процјена ризика од катастрофа је процес испитивања ризика проузрокованих 
природним непогодама и техничко-технолошким опасностима и њихових ефеката на 
елементе ризика, тј. људе, зграде и објекте, инфраструктуру, привредне активности и 
јавне службе које су изложене опасностима у датој области. Процјена ризика обухвата 
више корака, од којих су четири основна: а) карактеризација опасности и анализа 
фреквенције, б) анализа посљедице, в) процјена ризика и г) одређивање приоритета 
ризика. Процјена ризика се изводи методама које се употребљавају да би се 
идентификовали сви ризици, укључујући одређивање вјероватноће и предвидивости 
ризика у односу на безбједност (Млађан, Кекић, Стевановић, 2012: 17–19). 
3 Управљање ризиком је термин који се користи за систематски приступ и праксу 
управљања у условима несигурности и ишчекивања потенцијалних губитака, који 
укључује процјену ризика и њихову анализу, те развој стратегије и конкретних акција за 
контролу и смањење ризика и губитака (Кековић и др., 2011). Управљање ризицима 
може укључивати пребацивање ризика у другу групу, избјегавање ризика, умањивање 
ефеката ризика и прихватање дијела или цјелокупних посљедица ризика (Млађан, 
Кекић, Стевановић, 2012: 18). 
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заштиту простора, инфраструктуре и објеката од значаја за предузимање 
мјера и извршавање задатака заштите и спасавања, ј) организује обуча-
вање и провјеру оперативне спремности штабова за ванредне ситуације, 
као и специјализованих јединица заштите и спасавања, у складу са 
програмима и плановима обуке (пружа стручну помоћ и инструкције за 
рад органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и 
других правних лица), к) врши надзор над пословима уклањања, 
деактивирања и уништавања неексплодираних минско-експлозивних 
средстава, л) издаје увјерења о оспособљености кадра за уклањање 
неексплодираних минско-експлозивних средстава, иницира и финан-
сира истраживања у области заштите и спасавања, љ) остварује путем 
надлежних органа међународну сарадњу у области заштите и спасавања 
и смањења ризика од катастрофа, м) врши надзор над примјеном овог 
закона и прописа донесених на основу овог закона, н) подноси једном 
годишње извјештај Народној скупштини Републике Српске о стању у 
области заштите и спасавања и њ) обавља и друге послове одређене 
законом. 

Републичка управа цивилне заштитите организационо припада 
Министарству унутрашњих послова Републике Српске и организована 
је кроз три сектора: 

1) Сектор за организацију, планирање и обуку; 
2) Сектор за деминирање;  
3) Сектор за рачуноводствено-финансијске и правне послове.  
Пет подручних одјељења цивилне заштите налазе се у Бањој 

Луци, Бијељини, Добоју, Соколцу и Требињу. 
Управа цивилне заштите у области заштите и спасавања има 

сљедеће надлежности (члан 20): а) израђује Програм заштите и 
спасавања у Републици и Програм за смањење ризика од елементарне 
непогоде и друге несреће у Републици, б) прати, усклађује и спроводи 
политику и смјернице и обезбјеђује извршење закона и других прописа 
у области цивилне заштите у систему заштите и спасавања, в) израђује 
методологију за израду процјене угрожености од елементарне непогоде 
и друге несреће, г) израђује методологију за израду плана заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће, д) израђује 
процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на 
територији Републике, ђ) израђује план заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће на територији Републике, е) 
израђује програм опремања заштите и спасавања, ж) организује, 
припрема и обучава службу цивилне заштите у систему заштите и 
спасавања на нивоу Републике, з) врши координацију дјеловања 
субјеката од значаја за заштиту и спасавање у случају елементарне 
непогоде и друге несреће у Републици, и) врши координацију између 
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субјеката који учествују у заштити и спасавању на територији 
Републике са субјектима за заштиту и спасавање Босне и Херцеговине, 
Федерације Босне и Херцеговине, Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине, сусједних и других земаља, ј) прибавља и обрађује 
податке о свим врстама појава и опасности које могу довести до 
елементарне непогоде и друге несреће, к) организује и спроводи 
послове осматрања, обавјештавања и узбуњивања, л) доноси и реализује 
планове и програме обуке и оспособљавања у области заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће, љ) врши избор и 
учествује у научноистраживачким пројектима у области заштите и 
спасавања, м) пружа стручну помоћ у области заштите и спасавања, н) 
доноси упутства и инструкције за рад надлежне организационе јединице 
цивилне заштите општине, односно града, њ) врши уклањање и 
уништавање неексплодираних минско-експлозивних средстава и мина, 
о) остварује путем надлежних органа међународну сарадњу у области 
заштите и спасавања, п) учествује у акцијама заштите и спасавања у 
случају елементарне непогоде и друге несреће, р) предузима преве-
нтивне, оперативне и постоперативне мјере у случају елементарне 
непогоде и друге несреће, с) води евиденције у области заштите и 
спасавања, т) наређује спровођење мјера приправности, ћ) закључује 
уговоре о ангажовању на спровођењу мјера и задатака заштите и спасавања 
и у) врши и друге послове из области цивилне заштите у систему 
заштите и спасавања. 

 
Улога полиције у ванредним ситуацијама изазваним  

природним појавама 
 

Природне ванредне ситуације све озбиљније угрожавају безбје-
дност савременог човјечанства. Не само да је посљедњих деценија 
евидентан тренд повећања броја, него је евидентно и повећање њихове 
деструктивности (Мијалковић, Цветковић, 2013). То за посљедицу има и 
повећане људске губитке, материјалну и нематеријалну штету. Дакле, 
природне ванредне ситуације представљају догађаје који имају велики и 
трагични утицај по друштво, нарушавају уобичајене начине живота, 
ометају економске, културне, а понекад и политичке услове живота и 
успоравају развој заједнице и захтијевају предузимање посебних мјера 
од стране спасилачких служби у ванредним ситуацијама (Цветковић, 
2013). Ванредне ситуације изазване природним појавама заправо 
представљају елементарне непогоде.4 

                                                 
4 Елементарна непогода је догађај хидрометеоролошког, геолошког или биолошког 
поријекла проузрокован дјеловањем природних сила, као што су: земљотрес, поплава, 
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Поступање полиције у ванредним ситуацијама изазваним 
природним појавама, условно, можемо подијелити на: прво, уобичајене 
послове и задатке, и друго, специфичне послове и задатке 
проузроковане насталим околностима. Уопштено посматрано, постоје 
задаци које ће полиција предузимати без обзира о којој природној 
катастрофи да се ради5, као и о чињеници да ли је проглашено ванредно 
стање или не. Ту прије свега мислимо на послове и задатке који 
произилазе из основне надлежности полиције. То су послови који се 
тичу одржавања задовољавајућег степена стања безбједности, 
регулисање и контрола саобраћаја, као и послови сузбијања крими-
налитета.6 Важно је нагласити да се у случајевима ванредног стања 
изазваног природним појавама појачано одвијају полицијски послови, 
укључујући послове сталног дежурства руководних радника и слично. 
Исто тако, неопходно је организовати и координирати ангажовање и 
упућивање полицијских службеника и додатних материјално-техничких 
средстава у угрожена подручја, од стране оних организационих једини-
ца које нису погођене елементарном непогодом. Такође, један од 
приоритетних задатака полиције у ванредним ситуацијама јесте 

                                                                                                                    
бујица, олуја, јаке кише, атмосферска пражњења, град, суша, одрон или клизање 
земљишта, снијежни наноси и лавина, екстремне температуре ваздуха, залеђивање 
водотокова, епидемија заразних болести и појава штеточина и друге природне појаве 
већих размјера које могу да угрозе здравље и живот људи или причине штету већег 
обима (Закон о заштити и спасавању у ванредним ситауцијама, 2012). 
5 С обзиром на карактеристике ових ванредних ситуација, субјекти и снаге за заштиту и 
спасавање имаће заједничке циљеве као што су: спасавање и заштита људских живота; 
ублажавање патње; контролисање ванредне ситуације ограничавањем њене ескалације; 
упозоравање јавности и предузећа, савјетовање и пружање информација; заштита 
здравља и безбједности; очување животне средине; заштита материјалних добара 
(имовине) колико је то могуће; одржавање или обнова критичних активности; 
одржавање уобичајених услуга на одговарајућем нивоу; промоција и олакшавање 
самопомоћи у локалној заједници; олакшавање истраге и испитивања (нпр. заштита 
лица мјеста, ефикасно управљање службеним писменима); олакшавање опоравка 
заједнице (хуманитарна помоћ); процјена труда који је уложен у одзив и опоравак; 
идентификовање и предузимање иницијативе за спровођење научених лекција (Млађан, 
Цветковић, 2012). 
6 У пракси се показало да се у случајевима елементарних непогода појављују 
криминалне групе, које искоришћавају настало стање те врше кривична дјела (прије 
свега имовинског криминалитета). У области рада криминалистичке полиције потребно 
је интензивирати рад и на прикупљању безбједносно интересантних информација и 
оперативних сазнања у вези са ванредном ситуацијом проузрокованом елементарним 
непогодама, рад на идентификацији лица која шириле дезинформације на угроженим 
просторима, те праћење и спречавање евентуалних злоупотреба приликом прикупљања 
и подјеле хуманитарне помоћи на угроженим подручјима, као и прикупљање сазнања о 
евентуалним пропустима органа локалне заједнице приликом предузимања обавезних 
радњи прописаних законским и подзаконским актима о поступању у случају ванредне 
ситуације. 
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координација рада других органа и организација укључених у заштиту и 
спасавање.7 Криминалистичка обрада подручја ванредне ситуације мора 
пратити стандардна правила која регулишу поступање у оваквим 
ситуацијама, као и прикупљање и обезбјеђење доказног материјала. 
Поред свега наведеног, полиција учествује у идентификацији жртава и 
погинулих и обезбјеђује мјесто за привремено одлагање тијела поги-
нулих. У оквиру ових послова и задатака могли би се навести и послови 
редовног обавјештавања јавности о конкретном ванредном догађају.8 
Дакле, и у ванредним ситуацијама полиција извршава исте задатке, али 
под отежаним околностима и уз значајан обим прилагођавања 
организације и подјеле задатака. Ипак, свака природна катастрофа ће са 
собом носити одређене специфичности којима ће се полицијски 
службеници морати да прилагоде.9 Због тога је неопходно разумјети 
сваки индивидуалан случај (узроке, факторе ризика и негативан утицај), 
те свакој ванредној ситуацији приступити индивидуално у складу са 
њеним специфичностима и осмислити превентивну стратегију за спре-
чавање елементарних непогода којима су најчешће изложене. Специ-
фични послови и задаци полиције тиче се прије свега карактеристика 
настале ванредне ситуације узроковане природним појавама. У тим 
ситуацијама полиција ће предузимати и оне послове и задатке који нису 
типично полицијски (укључујући послове хуманитарног карактера и 
сличне). Чињеница је како буде долазило до ескалације природне 
непогоде и погоршања стања, тако ће бити интензивиране активности 
полицијских службеника на терену, прије свега у циљу спасавања 
људских живота, евакуације становништва и пружања свих видова 

                                                 
7 У вези са наведном активношћу мисли се и на кооридинацију не само државних 
органа, већ и другим организацијама (спортским клубовима и удружењима, невладиним 
организацијама, итд.), који могу имати људске и материјалне капацитета за пружање 
помоћи у заштити и спасавању. Тако су током мајских поплава 2014. године, велику 
улогу имали ронилачки и рафтинг клубови, који су властитим капацитетима 
учествовали у спасавању људи из поплављених подручја.   
8 Поплаве у мају 2014. године показале су важност овог аспекта. Наиме, поједини 
медији су износили податке да је преко 100 лица настрадало у поплавама у Добоју. 
Таква информација је у извјесном смислу ширила панику међу становништвом. Ипак, 
полиција Републике Српске је грађане свакодневно информисала о броју настрадалих 
лица, те демантовала неистините наводе. 
9 Посебан проблем представља поступање полиције у оним подручјима која су 
захваћена елементарном непогодом, а на којима се могу наћи неексплодирана минско-
експлозивна средства. Поред тога, у случајевима поплава и клизишта постоји могућност 
наноса тих средстава и у друга подручја, што представља отежавајућу околност 
приликом заштите и спасавања. Исто тако, посебан проблем могу да представљају 
трупла угинулих животиња, која могу изазвати нарочито штете посљедице по здравље 
људи. У тим околностима посебан изазов представља обезбјеђење лица мјеста, те 
стварање безбједних услова за приступ истом. 
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помоћи. Дакле, полиција ће у свим фазама природне катастрофе 
предузимати читав дијапазон хитних мјера које ће бити неопходне за 
отклањање непосредне опасности за људе и имовину. При томе, 
предузимаће и одређене мјере које не могу бити предузете од стране 
других надлежних органа. Свакако да је једна од најважнијих акти-
вности пружање прве помоћи жртвама елементарних непогода,10 
спречавање даљег ширења штетних посљедица, односно наступање 
нових штета, регулисање кретања људи и возила у ужој и широј зони 
догађаја, као и омогућавање рада различитим спасилачким службама. 
Такође, у случају нарушавања комуникацију путем информационо 
комуникационих система потребно је приступити успостављању и 
одржавању оштећеног информационо-комуникационог система,11 као и 
обезбједити услове за рад са грађанима ради остваривања њихових 
права (издавање личних докумената и сл.).  

Важна улога полиције у ванредним ситуацијама изазваним 
природним појавама огледа се и у превентивној и у савјетодавној улози, 
која је прије свега усмјерена према грађанима. Значајно је грађанима 
указати на поступање у случајевима елементарних непогода, као и 
након наступања посљедица, како би се правилним поступањем сприје-
чиле веће штете, како у погледу људских живота тако и у погледу 
имовине. Исто тако, важна је едукација у области ванредних ситуација, 
не само полицијских службеника, већ и припадника других органа, као 
и грађана. Ова компонента је посебно важна уколико се узме у обзир 
чињеница да је образовање у области ванредних ситуација специја-
листичко, те да није широко доступно.12 

 

                                                 
10 Ово је један од најтежих задатака због тога што и сами полицијски службеници могу 
бити угрожени, али и због питања колико су и они сами обучени за пружање помоћи 
унесрећенима. 
11 Тако је Управа за информационо-комуникационе технологије МУП-а Републике 
Српске током мајских поплава 2014. године приступила успостављању и одржавању 
оштећеног информационо-комуникационог система МУП-а РС, ради несметане 
комуникације на терену. У вријеме кризне ситуације наведени систем су такође 
користили Министарство правде РС и Стручно-оперативни тим Републичког штаба за 
ванредне ситуације. Управа за ИКТ је такође омогућила и успоставила посебан 
телефонски број и електронски сервис ''Пријаве – нестали'' путем интернет сајта, за 
запримања пријава грађана о несталим лицима (Извјештај о предузетим 
активностима, 2014).  
12 Циљ образовања у области ванредних ситуација био би да полазници уче одређене 
садржаје и изграђују потребне вјештине за адекватно реаговање у ванредним 
ситуацијама. Током образовања полазници треба да стичу знања о безбједносним 
ризицима, њиховим манифестацијама и посљедицама по људе, њихову имовину и 
животну средину; да изграђују свијест о потреби да се млади штите од безбједносних 
ризика, и стичу вјештине за оптимално реаговање у ванредним ситуацијама. 
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Улога полиције у ванредним ситуацијама изазваним  
људском дјелатношћу 

 
Ванредне ситуације изазване људском дјелатношћу се прије 

свега тичу догађаја које је изазвао човјек својим понашањем, а који 
уобичајено садрже елементе кривичних дјела. То могу бити догађаји 
везани за тероризам и посљедице наступиле након терористичких аката, 
затим држање талаца, отмица и изнуде, пријетња експлозивном 
направом и другим врстама оружја, и све друге ситуације које 
превазилазе оквире редовног дјеловања и активности. Свакако да је 
тероризам пријетња данашњице која доминантно угрожава појединачне 
државе и вриједности које су заштићене (живот и здравље људи, 
имовина итд.).13 Посебно је изражена терористичка пријетња по крити-
чну инфраструктуру14. Опасност од угрожавања критичне инфра-
структуре расте, с обзиром на "домино" ефекат овог облика угрожавања. 
Наравно да је укупан систем критичне инфраструктуре мета 
терористичког дјеловања, док се посебно издвајају cyber терористички 
напади, који могу да угрозе кључну инфраструктуру земље, оптерете 
комуникацијске системе, али да причине и тешке посљедице по систем 
безбједности унутар земље. Од ових пријетњи није поштеђена ни 
Република Српска и БиХ. 

Многобројни су фактори који доприносе појави тероризма у 
БиХ, а нарочито они фактори који тероризму у БиХ дају међународну 
конотацију. Расположиви подаци упућују на присуство и успостављање 
контаката сумњивих лица, страног поријекла, која су повезана с 
међународним тероризмом, с другим лицима из тог миљеа у инос-
транству, те могућег кориштења БиХ као земље у транзиту за 
терористичке активности. Као релативно нова појава у БиХ, у 
претходном периоду све више до изражаја долази злоупотреба сајбер 
технологије, првенствено интернета, од стране издиференцираних 
екстремно-радикалних безбједносно интересантних субјеката (лица, 

                                                 
13 Анализе терористичких активности указују да је пријетња тероризмом врло висока на 
глобалном нивоу, с обзиром на то да је број држава које су оптерећене тероризмом 
велики, да се повећао број терористичких организација и појединаца, те да је велики 
број терористичких напада са знатним бројем погинулих и повријеђених, као и с 
причињеном материјалном штетом. (Шикман, 2011).  
14 Критична инфраструктура на најопштији начин може се дефинисати као скуп који 
чине имовина, системи или услуге које подржавају привредни, политички и друштвени 
живот у држави, а чије дјеломично или потпуно угрожавање може узроковати људске 
губитке, угрозити националну безбједност и функционирање привреде, односно може 
озбиљно угрозити дио заједнице или цијелу државну заједницу (Directive, 2008; Public 
Law No.107-56, Section 1016(e), 2001; National Guidelines For Protecting Critical 
Infrastructure From Terrorism, 2011).    
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групација, организација, удружења и сл.) (Стратегија, 2010).15 Наведено 
поткрепљују судски поступци који су вођени против осумњичених и 
оптужених за тероризам, при чему су већ донијете и одређене судске 
пресуде16. У том смислу листа критичних инфраструктурних сектора 
представља потенцијалне мете терористичких напада, а јавља се и 
пријетња cyber тероризмом. Због тога је од изузетне важности 
идентификовање критичних инфраструктурних сектора, те креирање 
адекватних мјера њихове заштите. Потенцијалне мете терористичких 
напада у БиХ су разноврсне, почевши од безбједности лета 
ваздухоплова, енергетских постројења, транспортне и комуникационе 
инфраструктуре, дипломатских објеката и објеката од посебног значаја 
за БиХ и међународну заједницу, до мјеста масовног окупљања као што 
су школе, болнице, јавни превоз, градски тргови и слично17.  

Формула за процјену ризика од угрожавања природним ката-
строфама или угоржавања неким техничко-технолошким достигнућима, 

                                                 
15 Сазнања указују да у Босни и Херцеговини тренутно постоји неколико веб-сајтова, 
који презентованим садржајима подстичу или позивају на нетрпељивост, па и мржњу. 
Углавном се ради о сајтовима који нису регистровани у Босни и Херцеговини него у 
појединим европским земљама (Аустрији, Њемачкој, Норвешкој и др.). Цијени се да 
слободно дистрибуирање путем интернета оваквих садржаја, у којима се отворено 
позива на насиље и одмазду, у значајној мјери подстицајно дјелује и мотивише и 
конзументе тих садржаја на испољавање нетрпељивости и мржње и доприноси ширењу 
негативне атмосфере и несигурне укупне климе у Босни и Херцеговини. Поред осталог, 
ове сајтове појединци користе да испоље вербалну подршку неким глобалним 
терористичким организацијама и покретима кроз приказивање одређених видео-
садржаја из продукције медијске куће иза које стоји Al Qaida. Све већи број младих 
људи примјењује праксу самосталног формирања веб-страница и предлаже стварање 
аутономних екстремистичких ћелија, конструирање експлозивних уређаја од супстанци 
које се могу наћи у слободној продаји, те покушава самостално планирање 
терористичких напада (нпр. случај Бекташевић и др.) (Стратегија, 2010). 
16 Суд БиХ је осудио Мирсада Бекташевић за кривично дјело тероризма на јединствену 
казну затвора у трајању од 15 година и 4 мјесеца (првостепена Пресуда Суда БиХ, број 
X-К-06/190 од 10. 01. 2007), да би касније исту правоснажном пресудом преиначио на 
јединствену казну затвора у трајању од осам година и четири мјесеца (Пресуда Суда 
БиХ, број X-КЖ-06/190 од 21. 05. 2007). Исто тако, Суд БиХ је 2013. године донео 
пресуду којом се оптужени Мевлид Јашаревић оглашава кривим за кривично дјело 
тероризам, те му је изречена казна затвора у трајању од 15 година (Кривични предмет 
Суда БиХ, број С1 2 К 007723 13 КЖК – Мелвид Јашаревић и др.). Такође, Суд БиХ је, 
након окончаног главног претреса, децембра 2013. године изрекао првостепену пресуду 
којом је Хариса Чаушевића огласио кривим за кривично дјело тероризам и изрекао му 
казну дуготрајног затвора у трајању од 45 година. (Кривични предмет Суда БиХ број С1 
2 К 002596 10 К – Чаушевић Харис и др.). 
17 Заправо, цијела листа критичних инфраструктурних сектора, коју је урадила Европска 
комисија 2005. године, представља могуће објекте терористичких напада (Green Paper, 
2005).  
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може бити представљена у поједностављеном облику како слиједи 
(Schweitzer, 2009):  

 
 

 
Овдје је PIV пријетња систему, изражена као вјероватност 

екстремних покретања акције (неуспјеха појединих елемента, преко-
рачења дозвољених нивоа за факторе опасности, екстремни природни 
феномен и тако даље). P(NU/IV) је рањивост система уколико би дошло до 
иницирања акције, изражена као условна вјероватност да ће се нанијети 
штета ако дође до покретања акције. U(šteta/IV&NU) је штета на систему ако 
се догађај деси и узрокује штету18. С друге стране, ако је иницирана 
акција терористички напад, интеракције имеђу различитих чинилаца 
укључених у једначину за процјену ризика су сложеније.  

Слично као израз горе, ризик од тероризма је приказан како 
слиједи:  

 
.  

 
PA је терористичка пријетња с обзиром на систем, изражена као 

вјероватност да ће терористички напад одређене врсте бити реализован. 
P(NU/A) је рањивост система од терористичког напада с обзиром на врсту 
теористичког напада, изражена као условна вјероватност да ће се 
нанијети штета ако се напад изведе. U(šteta/A&NU) је штета на систему 
уколико се реализује терористички напад.  У овим случајевима долази 
до двосмјерне везе пријетње терористичким нападом и рањивости 
ситема. Заправо, смањивањем рањивости система, знатно се смањује 
могућност терористичке пријетње по лица и објекте. Значајна је конста-
тација да ефикасна противтерористичка дејства имају директан утицај 
на смањење експонирања терористичке дјелатности. Због тога су 
одређене стратегијске претпоставке значајне за успјешну припрему и 
извођење противтерористичких дејстава (Schweitzer, 2009). 

Поред наведеног, ванредне ситуације могу настати и другим 
активностима човјека, при чему су посебно опасне оне у којима се 
пријети активирањем експлозивне направе. Кризне ситуације које су 
изазване пријетњом да ће експлозивна направа бити активирана 
                                                 
18 Дакле, за традиционалне и природне катастрофе, техничко-технолошке појаве, 
рањивост одређује специфичне пријетње, али посљедице зависе од обје врсте пријетњи 
и рањивости система на те врсте пријетњи. Овдје треба напоменути да у овом моделу 
нема двосмјерне везе (пошто је вјероватност спонтаног догађаја тешко предвидива, онда 
систем не може утицати на такву пријетњу) или зависности опасност на посљедице (из 
истог разлога). (Schweitzer, 2009) 
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варирају због специфичних обиљежја организација, а обично садрже 
сљедеће елементе: циљеви плана (безбједност људи, заштита имовине 
од оштећења и уништења и санирање штетних посљедица), иденти-
фикација потенцијалних опасности и процјена ризика, дефинисање 
појмова неопходних за разумијевање плана одговорности, географски и 
демографски опис објекта, тј. организације, путева евакуације, физи-
чких конструкција, улаза и излаза, временских распореда радних 
активности, радни профили запослених у организацији и др., опера-
тивни центар службе обезбјеђења (дужности и одговорности), детаљан 
опис путева за евакуацију и зборних мјеста, контакт-телефони са 
дежурним службама за ванредне ситуације и процедуре за спровођење 
плана, процедуре за службу одржавања, про-цедура за евакуацију, про-
цедура за преглед просторија у потрази за експлозивном направом и др. 
(Даничић, Радаковић, 2011). Поступање полиције у оваквим ситу-
ацијама подразумјева хитно дјеловање у погле-ду утврђивања тачне 
локације лица мјеста, као и њеног унутрашњег и спољашњег блокирања. 
Надаље у овим ситуацијама активности полиције усмјерене су на 
евакуацију грађана из угрожене зоне и њихово смјештање на сигурно 
мјесто, из којега не могу нарушити безбједност извођења акције. 
Преговарање је најчешћи начин успјешног рјешавања конфликата, због 
чега полицијски преговарачи предузимају неопходне активности на 
рјешавања настале кризне ситуације.  
 

„Мајске поплаве“ у Републици Српској 
 

Током мајских поплава, 17.05.2014. године, донесена је Одлука о 
проглашењу ванредне ситуације на цијелој територији Републике 
Српске. Истог дана је основан Републички штаб за ванредне ситуације, 
док је министар унутрашњих послова наложио формирање Стручно-
оперативног тима заштите и спасавања у Министарству унутрашњих 
послова Републике Српске. Тим су чинили замјеник директора 
полиције, шеф Кабинета министра, начелник Службе министра, 
начелници управа, командант Специјалне јединице полиције, начелник 
Одјељења за односе са јавношћу, те представник Републичке управе 
цивилне заштите.  

МУП Републике Српске је током поплава донио План 
поступања МУП-а у ванредној ситуацији, којим је наложено поступање 
свих оперативних и неоперативних организационих јединица 
Министарства. Одређена је методологија рада, састанака и 
извјештавања Стручно оперативног тима, тако да су закључцима 
утврђивани правци дјеловања и поступања свих организационих 
јединица Министарства. Успостављено је стално дежурство 24/7 
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руководних радника Управе полиције, Управе криминалистичке 
полиције и Управе за информационо-комуникационе технологије МУП-
а у сједишту (Извјештај о предузетим активностима, 2014). 

Поплаве у мају 2014. године у Републици Српској (као и у 
осталим дијеловима региона који је био обухваћен поплавама) показале 
су разорну снагу ове елементарне непогоде, али и ефикасност дјеловање 
субјеката система заштите и спасавања, укључујући и активности 
полиције Републике Српске. Наиме, половином маја 2014. године 
подручје Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске захватило је јако 
невријеме праћено великим количинама кише, која је проузроковала 
повећање водостаја на свим ријекама и њиховим притокама, а затим 
плављење огромних површина земљишта. Такво стање проузроковало је 
и плављење великог броја стамбених, привредних, инфраструктурних и 
других објеката, те пољопривредног и другог земљишта, чиме је 
нанесена знатна материјална штета. У Републици Српској посебно су 
били погођени градови Добој, Бијељина, Бања Лука и Приједор, као и 
многобројене општине, укључујући Шамац, Вукосавље, Модричу, Брод, 
Шековиће, Козарску Дубицу, Јању итд.  

Процјењује се да је количина падавина у периоду од 14. до 19. 
маја 2014. године била највећа од 1894. године. Кoличине падавина у 
тим предјелима су понегдје биле и до три пута веће од просјека, а у 
појединим мјестима ово је био мај са највећом количином падавина од 
када се врше мјерења (Синоптичка анализа за мај 2014. године, 2014). 

Према прелиминарним извјештајима, материјална штета 
узрокована „мајским поплавама“ у Републици Српској се процјењује  на 
близу милијарду евра (968,30 милиона евра), док у цијелој БиХ достиже 
двије милијарде евра, што је готово 15% БДП-а. Најтеже погођени 
сектори су пољопривреда, транспорт и привреда (Процјена потреба за 
опоравком и обновом у Босни и Херцеговини, 2014). Процјењује се да је 
130.000 хектара обрадивог земљишта уништено, укључујући усјеве и 
сточну храну (Floods in Bosnia and Herzegovina, 2014). Поред наведеног, 
Министарство унутрашњих послова евидентирало је 19 смртних 
случајева који су у вези са поплавама (Подаци о смртно страдалим 
лицима, 2014). Као резултат поплава, очекује се пад економских 
активности Босне и Херцеговине за 0,7 посто у 2014. години. Такође, 
реално је очекивати и повећање притиска на јавне финансије, чиме ће се 
увећати и дефицит са почетне вриједности од 2% БДП-а на 4,5% у 2014. 
години (Процјена потреба за опоравком и обновом у Босни и 
Херцеговини, 2014). 

Треба нагласити да су сличне поплаве задесиле подручје 
Републике Српске и крајем 2010. године. Тада су најугроженије биле 
опшине Бијељина, Зворник, Братунац, Ново Горажде, Фоча, Невесиње, 
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Билећа, Требиње и Гацко. Усљед плављења ријеке Дрине посебно тешка 
ситуација је била у општини Бијељина, и то у насељу Јања гдје је било 
поплављено око 700 домаћинстава, те у насељима Амајлије и Попови са 
преко 500 домаћинстава под водом. На подручју општина Зворник, 
Братунац, Ново Горажде и Билећа било је поплављено око 2.500 
домаћинстава и евакуисано око 1.000 особа. У већини опшина је преки-
нуто снабдијевање електричном енергијом, а дошло је и до загађења 
воде за пиће. У опшини Фоча поплављено је цјелокупно Доње поље и 
евакуисано становништво из поплављених зграда. На подручју општине 
Приједор ријека Сана је достигла критични ниво и дошло је до 
плављења насеља Тукови и Рачковац и био отежан приступ у око 100 
стамбених објеката (Информација, 2010). 

Поред наведеног, током фебруара 2012. године Републику 
Српску (као и цијели регион) задесиле су снажне временске непогоде 
проузроковане сњежним падавинама. Поједини путни правци су били 
потпуно блокирани, угрожен је био живот десетина лица, а многа 
насеља су остала без електричне енергије и у изолацији. Исте године у 
љетњем периоду били су активни и шумски пожари који су угрожавали 
безбједност људи и имовину. Пожари су истовремено били активни у 
општини Шековићи, на локалитету Рашево, у општини Гацко, на 
локалитету Бјелашнице, у братуначком мјесту Слапашница и  на лока-
литету Тегаре – Запоље, сребреничким селима Блажијевићи и Прибо-
јевићи, у мјесној заједници Костолимци, у мјесту Скендеровићи, између 
насеља Опарци и Брезовице, требињским брдима, код села Вучји До, и 
код Тврдоша, и на потезу Давидовићи–Липник–Риоца у општини 
Билећа, као и на Мекој Груди, на обронцима планине Чемернице, према 
ријеци Врбас, на дијелу од села Бочац према мјесту Баљвине, у општини 
Кнежево, и на подручју општине Шамац, на подручју мјесних заједница 
Крушково Поље и Лугови.  

Према подацима МУП-а, на подручју Републике Српске је у 
2012. години регистровано 2.089 пожара. Од тога је 282 или 13,5% било 
на објектима у државној својини, а 741 или 35,5% на објектима у 
приватној својини. Остали проценат од 51% односи се на 1.066 шумских 
пожара. У пожарима су смртно страдала 23 лица, а укупна материјална 
штета проузрокована пожарима износи 5.327.000 КМ, од чега на 
објектима у државној својини 665.000 КМ, што указује да је на 
објектима у приватној својини пожарима причињена знатно већа 
материјална штета (4.560.000 КМ). Десиле су се и двије експлозије у 
техничком смислу, од којих по једна на објекту у државној и објекту 
приватној својини. Укупно процијењена материјална штета причињена 
експлозијама износи 102.000 КМ, од чега 100.000 КМ на објектима у 



Надлежност и улога полиције у ванредним ситуацијама у Републици Српској

144 БЕЗБЕДНОСТ 3/2014

државној и 2.000 КМ на објектима у приватној својини (Извјештај о 
раду МУП-а за 2012. годину, 2013). 

Исто тако, подручје Републике Српске подложно је и другим 
облицима природних катастрофа, као што су суше, земљотреси, 
клизишта, олујне непогоде, опасности од гаса, опасности од 
неексплодираних убојних средстава, као и техничко-технолошким 
несрећама, дејству опасних материја и другим стањима опасности. 
Дакле, ризик од катастрофа постоји у врло високом обиму, а катастрофе 
успоравају одрживи развој друштва у цјелини, и њихова појава у једном 
региону може да проузрокује штете у неком другом региону, и обрнуто.  

 
Закључак 

 
 Нема дилеме да је поступање полиције у ванредним стиуацијама 
изузетно важно. Такође, неспорно је да оно превазилази оквире законом 
прописаних надлежности, тј. да је потреба за ангажовањем полиције 
далеко веће од њених ингеренција, а врло често и њених могућности. 
Томе доприноси и материјално техничка опремљеност полиције, али и 
кадровска оспособљеност и обученост за реаговање у ванредним 
ситуацијама. Због тога је важно сагледавање постојећег стања и 
утврђивање начина реаговања, како би се указало на евентуалне 
пропусте и слабости система задуженог за заштиту и спасавање у 
ванредним ситуацијама. На тај начин омогућила би се оптимизација 
дјеловања полицијских структура у стицању знања, вјештина и других 
потребних фактора који могу допринијети ефикасности дјеловања у 
ванредним ситуацијама. Поред наведеног неопходно је стварање 
организационих, материјално-техничких и нормативних претпоставки 
за ефикасно реаговање у ванредним ситуацијама. У том смислу посебан 
сегмент је обука и оспособљавање како  полицијских службеника, тако 
и других учесника у заштити и спасавању. Исто тако значајно је 
утврдити координацију свих учесника у заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама по етапама извршења задатака као и њихово 
правовремено информисање. Битна компонента је и утицање на свијест 
грађана о значају и поштовању законских прописа, те развијање 
осјећања солидарности међу грађанима и обављања заједничких обавезе 
у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама. 
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Jurisdiction and Police Role in Emergency Situations  
in the Republic of Srpska 

 
 Abstract: The police, as a state authority and law enforcement 
agency, is responsible primarily for the protection of law and order, as well 
as on countering crime (to detect and prove criminal offense and crime 
prevention). The role of the police in emergency situations could be seen in 
this sense as well. However, the role of the police in emergency situations is 
much broader than that. It includes not only the realization of the basic 
functions of the police, but also a variety of other activities, such as 
protection and rescue in emergency situations, identification of victims, 
enabling other services, etc. In addition, the role of the police and the 
character is also influenced by the situations because they can be caused not 
only by natural (earthquakes, floods, snow drifts), but also by human activity 
(fires and arson, terrorist acts, etc.), which further complicates police 
activity. So, on the one hand we have a legal framework that regulates the 
jurisdiction and powers of the police (e.g. The Law on Internal Affairs, Law 
on Police Officers, Law on protection and rescue in emergency situations), 
while on the other hand we have a real need for involvement of the police, 
which very often exceeds the legal framework of action. In this paper, we give 
an overview of the jurisdiction and role of the police in emergency situations 
in the Republic of Srpska, its organization, and the specifics of engaging in 
emergency situations caused by natural phenomena and human activities. 
 Keywords: police, emergency, emergency event, disaster, elementary 
disasters, terrorism 



Анализа геопросторне и временске дистрибуције суша као природних катастрофа

148 БЕЗБЕДНОСТ 3/2014 

Владимир M. ЦВЕТКОВИЋ*, МА 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд 
Доц. др Дејан БОШКОВИЋ 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд 

 
UDK – 632.112 : 551.515.9 

Прегледни научни рад 
Примљено: 06.07.2014. 

 

Анализа геопросторне и временске дистрибуције суша  
као природних катастрофа 

 
Апстракт: Суше као климатске катастрофе сваким даном све 

више угрожавају безбедност људи и њихову имовину, стварајући 
озбиљне еколошке проблеме међу којима је и негативан утицај на 
животну средину. Предмет рада је дескриптивна статистичка анал-
иза геопросторне и временске дистрибуције суша у свету током 
периода 1900-2013. година. При томе, само статистичко истра-
живање је спроведено на тај начин што су у првом кораку преузети 
необрађени подаци у виду Еxcel фајла из међународне базе података о 
катастрофама (CRED) у Бриселу, а затим су анализирани у програму 
за статистичку обраду података SPSS. У оквиру геопросторне анализе 
разматрана је дистрибуција укупног броја и последица суша по 
континентима и државама, са посебним освртом на пет најугро-
женијих држава према укупном броју и различитим последицама. По 
истом принципу, у оквиру временске анализе разматрана је дистри-
буција укупног броја и последица суша на годишњем, месечном и 
дневном нивоу, са посебним освртом на пет најзначајнијих година 
према броју различитих последица (погинули, повређени, погођени, без 
дома). 

У том смислу, ради ефективније и ефикасније заштите и 
реаговања у ванредним ситуацијама изазваним штетним дејством 
суша, потребно је, између осталог, свеобухватно истражити наведени 
природни феномен, користећи статистички метод и метод тематске 
картографије са циљем дескрипције последица, геопросторног и време-
нског распореда испољавања суша. 

Кључне речи: безбедност, природне катастрофе, заштита и 
спасавање, статистичка анализа, геопросторна и временска дистрибу-
ција суша. 
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Уводна разматрања 
 
Сложени и бројни друштвени утицаји, као и постојање 

различитих аспеката третирања феномена безбедности, попут 
националне, људске (Ђорђевић, Кековић, 2011:80), економске (Илић, 
Праћа, 2012:114), социјеталне, енергетске, еколошке (Љуштина, 
2009:167), корпоративне (Петровић, Синковски, 2012: 86), и сл., 
генерисали су нове приступе у сфери кризног менаџ-мента (Даничић, 
Максимовић, 2014:41). 

Суша представља природни феномен који настаје када падавине 
значајно негативно одступају од нормалних вредности и изазивају 
озбиљне промене у хидролошком билансу које штетно утичу на 
земљишне продукционе системе. При томе, суше се могу дефинисати 
као недостатак падавина, што доводи до тога да нивои токова језера, 
подземних вода и влаге земљишта буду испод нормалних граница. Од 
других геофизичких појава разликују се по томе што немају препо-
знатљив почетак (насупрот земљотресу) и потребно је време да се 
развију (Cvetković, Milojković, Stojković, 2014). Суша може да се 
препозна само када биљке почну да вену, извори и потоци пресуше, а 
језера почну да нестају, чиме се отварају многи еколошки проблеми. 
Већина суша се дешава када споре ваздушне масе доминирају регионом 
(Marlene, Carmichael, 2007:32). Суше поред других природних ката-
строфа све озбиљније угрожавају безбедност савременог човечанства 
(Cvetkovic, Dragicevic, 2014). 

Природне катастрофе имају велики и трагични утицај по 
друштво (Mlađan, Cvetković, 2013:106), нарушавају уобичајен начин 
живота, ометају економске, културне, а понекад и политичке услове 
живота, успоравају развој заједнице и захтевају предузимање посебних 
мера од стране интервентно-спасилачких служби у ванредним 
ситуацијама (Cvetković, 2013:9). Суша као климатска природна катас-
трофа је саставни део климе свих региона. Најзначајније карактеристике 
суше су интензитет, трајање и геопросторни обим. Повезане су са 
климатском варијабилношћу далеко од сушом погођене области. Утиц-
аји суше могу бити директни или индиректни, економски, еколошки и 
социјални (Stoltman, Lindston, Dechano, 2007:106; Бошковић, Љуштина, 
2013:135). 

Одговор државе на сушу је обично реактиван, и ослања се 
углавном на програме за катастрофе уместо на наглашавање планова 
припремљености и програма ублажавања усмерених на смањивање 
дугорочне угрожености од опасности. Реактиван приступ се углавном 
заснива на последицама суше, па уместо њега треба прихватити нови 
стратегијски приступ са проактивном делатношћу свих надлежних 
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субјеката и снага заштите и спасавања, који омогућава превентивну 
функцију и усмерава планирање ка сагледавању свих битних елемената 
од значаја за што ефикасније реаговање на сушу. Проактивни концепт 
омогућава добијање релевантних информација на основу којих се могу 
сагледати услови и узроци, доносити прецизни закључци и планирати 
дугорочне мере на отклањању и смањењу ризика угрожавања здравља и 
живота људи, материјалних добара и животне средине од суше. 

Иако су суше током историје погађале друштва широм света, тек 
је недавно направљен напредак у планирању њиховог неизбежног 
враћања. Пре него што разумемо појаву суше, морамо да схватимо да то 
није само природна појава, него и резултат садејства природне појаве 
(недостаци падавина услед природне климатске варијабилности на 
различитим временским скалама) и потраге за водом људи и животне 
средине (Бошковић, Бошковић, 2010:17). Постоји неколико врста суша: 
метеоролошка, хидролошка и пољопривредна (Hyndman, Hyndman, 
2011:109). Услед суше присутни су ризици загађења и несташице воде, 
како оне за пиће, тако и за друге потребе, ризици угрожености риба, 
животиња и биљака, а могу допринети и настанку шумских пожара 
(Живановић, 2010:179). 

Имајући у виду тренд пораста природних катастрофа у свету, 
аутори у раду анализирају последице, геопросторни и временски 
распоред суша у свету. Резултати емпиријског истраживања ће свакако 
утицати на подизање нивоа свести о проблему суша у свету. При томе, 
посебно треба имати у виду све већу вулнерабилност Републике Србије 
на природне катастрофе и на последице угрожавања животне средине 
(Кековић, Тодоровић, 2008:25). Феноменологија осталих видова 
природних катастрофа биће предмет наших будућих истраживања. 
 

Методологија 
 

Истраживање је спроведено на основу материјала Центра за 
истраживање епидемиологија катастрофа (CRED). Реализовано је на тај 
начин што су у првом кораку сирови, необрађени подаци у виду Еxcel 
фајла са регистрованих 25.552 догађаја преузети из Центра 
(www.emdat.be). Након тога, подаци су обрађени у програму за 
статистичку обраду података IBM SPSS advanced statistics 20.0. Уз 
помоћ програмских операција израчунате су фреквенције и проценти 
разматраних варијабли. Такође, уз помоћ програма су израђене табеле и 
графикони, који су додатно обрађени у MS Word 2013. Резултати обраде 
квантитативних података су приказани текстуално, табеларно и 
графички у виду картографске визуелизације методом тематског карт-
ирања – запреминског картограма (Филиповић, Милојковић, 2010:165). 
Значења појединих термина која су коришћена у раду су: број 
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погинулих − број људи којима је потврђена смрт и број несталих, 
очигледно мртвих људи; број повређених − број људи који пате од 
психичких повреда, траума или захтевају тренутну медицинску помоћ; 
број погођених − број људи који захтева моменталну помоћ током и 
после катастрофе, укључујући размештене или евакуисане људе; без 
дома − број људи којима је потребан хитан смештај јер су остали без 
свог дома; укупно погођени – збирни преглед повређених, бескућника и 
погођених; укупна материјална штета − глобална слика економског 
утицаја земљотреса, дата у америчким доларима. 
 

Анализа геопросторне дистрибуције суша 
 

За разумевање геопростoрне и временске расподеле суша важно 
је знати основне квалитативне и квантитативне показатеље природних 
катастрофа на глобалном нивоу и у дужем временском периоду. 
Статистички подаци показују да су најчешће природне катастрофе 
поплаве (40%), тропски циклони (20%), земљотреси (15%) и суше (15%) 
(Милојковић, Млађан, 2010:173). Наиме, у периоду од 1900. до 2013. 
године догодиле су се 25.552 природне катастрофе. Од тога, највише је 
било хидролошких, па метеоролошких, геофизичких, климатских и 
биолошких катастрофа (табела 1) (Цветковић, 2014б, 2014в; Cvetković, 
Mijalković, 2013:346; Cvetković, Milojković, Stojković, 2014). 
 
Табела 1 − Преглед светских природних катастрофа у периоду од 1900. 

до 2013. године. 

 
На годишњем нивоу се догађало 90, месечно 7,5 и дневно 0,25 

атмосферских катастрофа. Генерално посматрано, атмосферске катас-
трофе су најзаступљеније (табела 2). 

 
 
 
 
 

Врста прир. 
катастрофе 

Број 
догађаја 

Број 
погинул. 

Број 
повређен. Број погођен. Без дома Укупно 

погођен. 

Укупна 
материјална 

штета ($) 
Метеорол. 7149 2766859 2641153 1742924832 105054916 1850620901 1872273246 
Геофизичке 3037 5331007 5177147 309279694 45930226 360387067 1522543792 
Хидролошк. 9557 13987140 2655118 6891172180 185223183 7079050481 1200003042 
Биолошке 2820 19152311 968153 90325323 0 91293476 460264 
Климатске 2989 23772449 3779656 4532945549 903962 4537629167 471765608 
Укупно 25552 65009766 15221227 13566647578 337112287 13918981092 5067045952 
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Табела 2 − Преглед природних катастрофа у периоду од 1900. до 2013. 
године, разврстан по годишњој, месечној и дневној дистрибуцији 

 

Врста природне 
катастрофе Годишње Месечно Дневно 

Атмосферске 90 7.5 0.25 
Геофизичке 27 2 0.07 
Хидролошке 85 7 0.6 
Биолошке 24 2 0.06 
Укупно 226 18.5 0.98 

 
Процентуално посматрано, од укупног број природних 

ванредних ситуација, услед последица климатских ванредних ситуација 
24,83% је погођено, 36,57% је погинуло и 33,41% је повређено 
(графикон 1) (Cvetković, 2014a). 

 
Графикон 1 − Заступљеност последица природних катастрофа по људе 

у периоду од 1900. до 2013. године 
 

Резултати спроведених истраживања неспорно указују на 
чињеницу да се суше сваког дана догађају широм света (Palmer, 1965; 
Von, Zwiers, 1999; Wilks, 1995). Узроци њиховог настанка су различити. 
На основу прикупљених и обрађених података о геопросторном 
размештају из наведене базе, може се рећи да се највише суша у 
периоду од 1900. до 2013. године догодило у Африци − 583, а најмање у 
Океанији − 42. Имајући у виду све континенте, по броју суша на првом 
месту је Африка, па Азија, Америка, Европа и на крају Океанија (табела 
3). 

 
Табела 3 − Преглед укупног броја и последица суша по људе у периоду од 

1900. до 2013. године, разврстан по континентима 
 

Континент Број 
догађаја 

Број 
погинулих 

Број 
повређених 

Број 
погођених Без дома Укупно 

погођених 

Укупна 
материјална штета 

($) 
Африка 583 1694286 0 728889598 0 728889598 5841186 
Aзија 305 19326778 0 3415632058 40000 3415672058 69044730 
Aмерика 263 154 0 138834452 0 138834452 100742278 
Европа 84 2400004 0 30977538 0 30977538 50962618 
Океанија 42 1320 0 16061654 0 16061654 23006000 
Укупно 1277 23422542 0 4330395300 40000 4330435300 249596812 
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Графикон 2 − Процентуални преглед укупног броја суша у периоду од 

1900. до 2013. године, разврстан по континентима 
 
Процентуално посматрано, у периоду од 1900. до 2013. године у 

Африци је било 22,83%, у Азији 11,94%, Америци 10,30%, Европи 
3,29% и Океанији 1,64% суша. Дакле, уколико се узме у обзир просечна 
вредност догађања суша, може се закључити да се оне у Африци 
догађају више од просека, у поређењу са Европом и Океанијом где је тај 
број испод просека (графикон 2). 

 
Графикон 3 − Процентуални преглед последица суша по људе у периоду 

од 1900. до 2013. године, разврстан по континентима 
 

 
 

Слика 1 − Картографски приказ укупног броја и последица суша у свету 
за период од 1900. до 2013. године 

 
Посматрано са аспекта последица које суше причињавају љу-

дима и њиховој имовини широм света, на основу графикона је јасно да 
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је највише погинулих (41,26%), погођених (39,44%) и људи без дома 
(50%) било у Азији. Док је, с друге стране, свега најмање било у 
Океанији (графикон 3 и слика 1). 
 

Табела 4 − Топ пет држава по броју суша у периоду од 1900. до 2013. 
године 

 

Држава Број 
догађаја 

Број 
погинулих 

Број 
повређених 

Број 
погођених Без дома Укупно 

погођених 
Укупна материјална 

штета ($) 
Кина  34 3503534 0 485274000 0 485274000 36080420 
Бразил 17 20 0 47812000 0 47812000 6183100 
Етиопија 15 4023670 0 66941879 0 66941879 92600 
Индија 14 4250320 0 106184100 0 106184100 2441122 
Кенија 13 196 0 47200000 0 47200000 3000 

 
У периоду од 1900. до 2013. године највише суша се догодило у 

Кини − 34, затим у Бразилу − 17, Етиопији − 15, Индији − 14 и Кенији − 
13 (табела 4). 

 
Табела 5 − Топ пет држава по броју погинулих људи у сушама у периоду  

од 1900. до 2013. године 
 

Држава Број 
догађаја 

Број 
погинулих 

Број 
повређених 

Број 
погођених Без дома Укупно 

погођених 
Укупна материјална 

штета ($) 

Индија 28 8500640 0 2123682000 0 2123682000 4882244 

Кина  67 7007068 0 970548000 0 970548000 52701840 
Бангладеш 14 3800036 0 50004000 0 50004000 0 
Бивши СССР 2 2400000 0 10000000 0 10000000 0 
Етиопија 30 804734 0 133883758 0 133883758 185200 

 
У периоду од 1900. до 2013. године највише погинулих људи 

услед последица суша је било у Индији – 8.500.640. На другом месту по 
броју погинулих услед последица суша је Кина са 7.007.068 жртава, 
следе Бангладеш са 3.800.036, некадашњи СССР са 2.400.000 и Етиопија 
са 804.734 жртве (табела 5). 

 
Табела 6 − Топ пет држава по броју погођених људи у сушама у периоду 

од 1900. до 2013. године 
 

Држава Број 
догађаја 

Број 
погинулих 

Број 
повређених 

Број 
погођених 

Без 
дома 

Укупно 
погођених 

Укупна материјална 
штета ($) 

Индија 14 4250320 0 1061841000 0 1061841000 2441122 
Кина 34 3503534 0 485274000 0 485274000 36080420 
Етиопија 15 402367 0 66941879 0 66941879 92600 
Бразил 17 20 0 47812000 0 47812000 6183100 
Кенија 13 196 0 47200000 0 47200000 1500 

 
У периоду од 1900. до 2013. године највише погођених људи 

услед последица суша је било у Индији – 1.061.841.000. Иза Индије су 
Кина са 485.274.000, Етиопија са 66.941.879, Бразил са 47.812.000 и 
Кенија са 47.200.000 погођених људи од последица суша (табела 6). 
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Табела 7 − Топ пет држава по процењеној вредности материјалне 

штете од суша у периоду од 1900. до 2013. године 
 

Држава Број 
догађ. 

Број 
погинул. 

Број 
повређен. 

Број 
погођених Без дома Укупно 

погођен. 

Укупна 
материјална 

штета ($) 
Кина 34 3503534 0 485274000 0 485274000 36080420 
САД 12 0 0 0 0 0 35135000 
Шпанија 4 0 0 6000000 0 6000000 10660000 
Аустралија 10 600 0 7080000 0 7080000 10573000 
Бразил 17 20 0 47812000 0 47812000 6183100 

 
У периоду од 1900. до 2013. године највећу процењену 

материјалну штету насталу услед последица суша претрпела је Кина – 
36.080.420 $. После ње, по процењеној материјалној штети насталој 
услед последица суша следе САД са 35.135.000 $, Шпанија са 
10.660.000 $, Аустралија са 10.573.000 $ и Бразил са штетом од 
6.183.100 $ (табела 7). 

 
Анализа временске дистрибуције суша 

 
Код великог броја истраживача стално је присутан страх од 

потврђивања чињенице пораста броја природних катастрофа из године у 
годину. Како би се таква неизвесност отклонила, веома је значајно 
сагледати њихову временску дистрибуцију. Циљ такве анализе је 
свакако и утицање на одређене прогностичке планове. Управо стога је 
веома значајно извршити временску анализу суша. Сходно томе, у 
периоду од 1900. до 2013. године се догодило 1.277 суша, погинуло је 
23.422.542 људи, погођено 4.330.395.300, и без дома је остало њих 
40.000. Посматрано на годишњем нивоу, може се рећи да се годишње 
догађало 11, месечно 0,94 и дневно 0,03 суше (табела 8). 
 
Табела 8 − Преглед укупног броја и последица суша по људе и имовину у 

периоду од 1900. до 2013. године, са освртом на годишњу, месечну и 
дневну дистрибуцију 

 

Врста Број 
догађаја 

Број 
погинулих 

Број 
повређених 

Број 
погођених Без дома Укупно 

погођених 

Укупна 
материјална 

штета ($) 
1900-2013. 1277 23422542 0 4330395300 40000 4330435300 249596812 
Годишње 11 207279 0 38322082 354 38322436 2208821 
Месечно 0.94 17.273 0 3193506 294 3193536 184068 
Дневно 0.03 575 0 106450 0.98 106451 6135 
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Графикон 4 − Процентуални преглед укупног броја суша у периоду од 
1900. до 2013. године, разврстан по деценијама 

 
Све до 1960. године суше су се догађале у оквирима одређеног 

просека од 5% у односу на укупан број суша за посматрани период. 
Након тог периода се примећује значајан пораст броја суша, а врхунац 
је период од 2000. до 2013. године, када се догодило 32,16% од укупног 
броја суша за посматрани период. Најмањи број суша се догодио у 
периоду од 1950. до 1960. године − 0,16% (графикон 4). 

 
Графикон 5 − Процентуални преглед укупног броја суша у периоду од 
1900. до 2013. године, разврстан по периодима од по двадесет година 

 
У периодима од по двадесет година највећи број суша се 

догодио у периоду од 2000. до 2013. године (32,16 %), а најмањи у 
периоду од 1940. до 1960. године (0,80%) (графикон 5). 
 

 
Графикон 6 − Процентуални преглед укупног броја суша у периоду од 
1900. до 2013. године, разврстан у два периода: од 1900. до 1950. и од 

1950. до 2013. године 
 

На основу приказаног графикона се јасно може приметити да се 
највећи број суша догодио у периоду од 1950. до 2013. године − 94,73%, 
за разлику од периода од 1900. до 1950. године − 5,27% (графикон 6). 
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Табела 9 − Преглед укупног броја и последица суша по људе и имовину у 
периоду од 1900. до 2013. године, разврстан по деценијама 

 

Год.    Број    догађаја Број погинулих Број 
повређених 

Број 
погођених Без дома Укупно 

погођених 

Укупна 
материјална штета 

($) 
1900-1910. 26 2692000 0 64000 0 64000 0 
1910-1920. 6 1048000 0 40000000 0 40000000 0 
1920-1930. 4 8400000 0 10000000 0 10000000 0 
1930-1940. 22 40000 0 50000 0 50000 0 
1940-1950. 8 6860000 0 0 0 0 0 
1950-1960. 2 0 0 0 0 0 0 
1960-1970. 106 3021300 0 256464608 40000 256504608 2017236 
1970-1980. 166 244162          0       560588770 0 560588770 15188102 
1980-1990. 244 1108536 0 1189784236 0 1189784236 43756658 
1990-2000. 266 2386 0 687702192 0 687702192 67749330 
2000-2013. 403 2158 0 1547537494 0 1547537494 116867486 

 
У периоду од 1900. до 2013. године највише суша − 403, 

догодило се у периоду од 2000. до 2013, а најмање − две суше, од 1950. 
до 1960. године. Од тога, највише погинулих − 8.400.000, било је 
између1920. и 1930. године, а ниједан у периоду од 1950. до 1960. 
године. Погођених људи услед последица суша највише је било у 
периоду од 2000. до 2013. године –1.547.537.494, а најмање, без 
последица, од 1940. до 1960. године. У периоду од 1960. до 1970. године 
највише људи је остало без дома – 40.000 (табела 9). 

Графикон 7 − Процентуални преглед последица суша по људе и имовину 
у периоду од 1900. до 2013. године, разврстан по деценијама 

 
Процентуално посматрано, највише погинулих је било од 1920. 

до 1930. године (35,87%), а најмање (0%) у периоду од 1950. до 1960. 
године. По броју погођених људи услед последица суша највише их је 
било у периоду од 2000. до 2013. године (36,05%), а најмање, без 
последица, у периоду од 1940. до 1960. године. У периоду од 1960. до 
1970. године највише људи је остало без дома (100%) (графикон 7). 
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Табела 60 − Преглед укупног броја и последица суша по људе и имовину 
у периоду од 1900. до 2103. године, разврстан по периодима од по 

двадесет година 
 

Година Број 
догађаја Број погинулих Број повређених Без дома Укупно 

погођених 
Укупна материјална 

штета ($) 
1900-1920. 32 3740000 0 0 40064000 0 
1920-1940. 26 8440000 0 0 10050000 0 
1940-1960. 10 6860000 0 0 0 0 
1960-1980. 272 3265462 0 40000 817093378 17205338 
1980-2000. 510 1110922 0 0 1877486428 111505988 
2000-2013. 403 2158 0 0 1547537494 116867486 

 
У периоду од 1900. до 2013. године највише суша − 510, 

догодило се у периоду од 1980. до 2000. године, а најмање − 10, од 1940. 
до 1960. Од тога, највише погинулих људи је било између 1920. и 1940. 
године − 8.440.000, а најмање – 2.158, у периоду од 2000. до 2013. 
године. Највише погођених људи било је у периоду од 1980. до 2000. 
године – 1.877.486.428, а најмање − ниједан, од 1940. до 1960. године. 
Највише људи је остало без дома – 40.000, у периоду од 1960. до 1980. 
године (табела 10). 

Графикон 8 − Процентуални преглед последица суша по људе у периоду 
од 1900. до 2013. године, разврстан по периодима од по двадесет 

година 
Посматрано процентуално, највише људи је погинуло у периоду 

од 1920. до 1940. године (36,04%), а најмање у периоду од 2000. до 2013. 
године (0,01%). Највише погођених људи било је у периоду од 1980. до 
2000. године (43,74%), а најмање од 1940. до 1960 године (0%) 
(графикон 8). 
 
Табела 71 − Преглед укупног броја и последица суша по људе у периоду 
од 1900. до 2013. године, разврстан у два периода: од 1900. до 1950. и 

од 1950. до 2013. године 
 

Година Број 
догађаја 

Број 
погинулих 

Број 
повређених 

Број 
погођених Без дома Укупно 

погођених 
Укупна материјална 

штета ($) 
1900-1950 66 19040000 0 50114000 0 50114000 0 
1950-2013 1187 4378542 0 4242077300 40000 4242117300 245578812 
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Када се посматра период од по педесет година, примећује се да 
након 1950. године долази до значајно већег броја суша. Тако укупан 
број суша од 1900. до 1950. године износи 66, а од 1950. до 2013. године 
1.187 (табела 11). 

 

Графикон 9 − Процентуални преглед последица суша по људе у периоду 
од 1900. до 2013. године, разврстан у два периода: од 1900. до 1950. и 

од 1950. до 2013. године 
 

Посматрано у процентима, највише погинулих (98,83%) било је 
у периоду од 1900. до 1950. године, док је највише погођених (81,30%) 
било у периоду од 1950. до 2013. године (графикон 9). 
 

Табела 8 − Топ пет година по броју суша у периоду од 1900. до 2013. 
године. Извор: калкулација аутора на основу података 

 

Година Број 
догађаја Број погинулих Број повређених Број 

погођених Без дома Укупно 
погођених 

Укупна 
материјална 

штета ($) 
1983. 52 900040 0 85368218 0 85368218 2084400 
1999. 52 764 0 204675090 0 204675090 18694000 
2000. 50 118 0 156050830 0 156050830 7310330 
1980. 48 6000 0 53880200 0 53880200 3001302 
2002. 48 1158 0 753913870 0 753913870 15742950 

 
У периоду од 1900. до 2013. највише суша се догодило током 

1999. и 1983. године − 52. Дакле, на првом месту по броју суша су 1999. 
и 1983, а следе 2000, 1980. и 2002. година (табела 12). 
 

Табела 9 − Топ пет година по броју погинулих људи услед последица 
суша у периоду од 1900. до 2013. године 

 

Година Број 
догађаја 

Број 
погинулих 

Број 
повређених 

Број 
погођених 

Без 
дома 

Укупно 
погођених 

Укупна 
материјална 

штета ($) 
1928. 2 6000000 0 0 0 0 0 
1943. 2 3800000 0 0 0 0 0 
1965. 14 3004000 0 203932000 0 203932000 254236 
1942. 2 3000000 0 0 0 0 0 
1900. 4 2522000 0 0 0 0 0 
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У периоду од 1900. до 2013. године највише људи је погинуло 
услед последица суша 1928. и то 6.000.000. По броју погинулих услед 
последица суша на другом месту је 1943. година, а затим 1965, 1942. и 
на крају 1900. година (табела 13). 

 
Табела 10 − Топ пет година по броју погођених људи услед последица 

суша у периоду од 1900. до 2013. године 
 

Год. Број 
догађаја 

Број 
погинул Број повређен Број погођени Без дома Укупно 

погођени 
Укупна материјална 

штета ($) 
2002. 48 1158 0 753913870 0 753913870 15742950 
1987. 30 2634 0 634024734 0 634024734 0 
1972. 8 0 0 409400000 0 409400000 374000 
1982. 12 560 0 244000000 0 244000000 0 
1999. 52 764 0 204675090 0 204675090 18694000 

 
У периоду од 1900. до 2013. године, у 2002. је највише људи 

погођено последицама суша и то 753.913.870. На другом месту по броју 
погођених услед последица суша је 1987, па следе 1972, 1982. и на крају 
1999. година (табела 14). 

 
Табела 11 − Топ пет година по вредности процењене материјалне 
штете настале услед последица суша у периоду од 1900. до 2013. 

године 
 

Год. Број 
догађаја 

Број 
погинули 

Број 
повређени Број погођени Без дома Укупно 

погођени 
Укупна материјална 

штета ($) 
2012. 40 0 0 46602170 0 46602170 50960000 
1994. 24 0 0 190030000  0 190030000 27790400 
1999. 52 764 0 204675090 0 204675090 18694000 
2011. 24 0 0 33751030 0 33751030 16284000 
2002. 48 1158 0 753913870 0 753913870 15742950 

 
У периоду од 1900. до 2013. године највећа процењена 

материјална штета настала услед последица суша забележена је 2012. 
године и износила је 50.960.000 америчких долара. Иза 2012. по 
процењеној материјалној штети насталој услед последица суша следе 
1994, 1999, 2011. и на крају 2002. година (табела 15). 
 

Закључак 
 

Природне катастрофе, у које спада и суша, све су присутније као 
угрожавајући фактор живота и здравља људи, материјалних добара и 
животне средине, што указује на потребу организованог управљања 
заштитом и спасавањем од суша, али и од других климатских ката-
строфа. Управљање заштитом и спасавањем од суша је једна од најста-
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ријих цивилизацијских тековина човека. То управљање одувек се оства-
ривало добрим прогнозама метеоролошких појава.  

Aнализом броја, трендова, последица и временске и геопро-
сторне дистрибуције суша у периоду од 1900. до 2013. године дошло се 
до разноврсних закључака. У погледу геопросторне дистрибуције суша 
закључујемо: највише суша догодило се у Африци, а најмање у 
Океанији; највише погинулих, повређених и погођених људи било је у 
Азији, а најмање у Океанији; највише суша догодило се у Кини, па у 
Бразилу, Етиопији, Индији и Кенији; највише погинулих од последица 
суша било је у Индији, Кини, Бангладешу, СССР-у и Етиопији; највише 
погођених било је у Кини, САД, Шпанији, Аустралији и Бразилу. 

У погледу временске дистрибуције суша закључујемо: у периоду 
од 1900. до 2013. године догодило се 1.277 суша, погинуло је 
23.422.542, погођено 4.330.395.300, и без дома је остало 40.000 људи; од 
2000. до 2013. догодило се највише суша, а најмање од 1950. до 1960. 
године; највише суша се догодило 1999. и 1983, па 2000, 1980. и 2002. 
године; највише погинулих људи услед последица суша је било током 
1928, па 1943, 1965, 1942. и 1900. године; највише погођених људи 
услед последица суша било је у току 2002, 1987, 1972, 1982. и 1999. 
године; највећа процењена материјална штета је била 2012, па 1994, 
1999, 2011. и 2002. године. 

Исправно и организовано вођење евиденције о сушама, као и о 
њиховим утицајима и последицама, пружа нам податке који су потребни 
да би се креирали ефективни и ефикасни системи раног упозорења и 
процене ризика, а све то у циљу смањења њихових последица. Процена 
ризика угрожености сушом, која обухвата идентификацију потен-
цијалних опасности и анализу и оцену ризика, доприноси препознавању 
опасности од суше, процени вероватноће појављивања таквих ризика и 
могућих последица, као и оцени прихватљивости идентификованог 
ризика и његовом третману, уколико није прихватљив.  

Суочавање са сушом, као једном од природних катастрофа, 
неизоставно захтева интегрисан приступ управљања. Такав приступ би 
омогућио достизање одређеног нивоа припремљености, предупредио би 
предузимање мера за ублажавање последица, подигао ниво спремности 
за одговор и опоравак заједнице од потенцијалних суша. Свакако први 
корак у таквом управљању јесте испитивање ризика њиховог настанка 
како у земљи, тако и у региону. Регионалне суше могу у великој мери 
утицати и на државе које нису директно њима захваћене, имајући у виду 
увоз прехрамбених производа из таквих крајева. Из свега наведеног 
произлази да је потребно наставити стална истраживања феноме-
нологије и методологије праћења и предвиђања суша као врсте приро-
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дних катастрофа, и нормативно-правно унапређивати систем превен-
тивне заштите. 
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Analysis of Spatial and Temporal Distribution of Drought  

as Natural Disaster 
 

 Abstract: As climatological disasters, droughts increasingly 
jeopardize the safety of people and their property, creating serious 
environmental problems including the negative impact on the environment. 
For these and other reasons, the droughts as a natural disaster are beginning 
to attract more attention of researchers all over the world who want to better 
comprehend them in the phenomenological and quantitative terms. Bearing 
in mind that this is a mass phenomenon, which consists of multiple units, the 
most preferred scientific method for drawing conclusions about the drought 
is the statistical method. Guided by this fact, the subject of research is a 
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descriptive statistical analysis of geospatial and temporal distribution of 
drought in the world during the period 1900-2013. In addition, a statistical 
study was conducted in such a way that the first step taken in the form of raw 
data Excel file from the international database on disasters (CRED) in 
Brussels and then analyzed in the SPSS statistical analysis of data. Within 
geospatial analysis, the distribution of the total number and consequences of 
drought across continents and countries was considered, with special 
emphasis on the five most vulnerable countries to the total number and 
variety of consequences. On the same principle, within the temporal analysis, 
the distribution of the total number and consequences of drought on annual, 
monthly and daily basis was examined, with special reference to the five most 
important in the number of different effects (killed, injured, affected, 
homeless). 
 In this sense, for effective and efficient protection and emergency 
response due to the deleterious effect of drought, it is inter alia stated 
comprehensively investigate natural phenomena using statistical method and 
the method of thematic mapping with the objective descriptions consequence, 
geospatial and timing of the manifestation of drought. 
 Keywords: security, natural disasters, system of rescue and prote-
ction, statistical analysis, geospatial and temporal distribution of drought 
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Специфичности заштите критичне инфраструктуре** 
 

Апстракт: Заштита критичне инфраструктуре представља 
основу одржавања функционалности друштвене заједнице у ванредним 
ситуацијама, попут природних катастрофа. Главни циљ заштите кри-
тичне инфраструктуре је да се у таквим ситуацијама одржи конти-
нуитет у њеном функционисању. 

Несметано функционисање система критичне инфраструктуре 
представља приоритет заједница локалне самоуправе, сваке државе, 
као и наднационалних творевина. Критични инфраструктурни системи 
се граде како би обезбедили услуге за неколико генерација током 
неколико деценија. Ови системи су постали врло интегрисани у 
модеран живот. Данас људи очекују да могу несметано да путују у 
било које време, и да имају комуникацијске везе кад год пожеле. У 
савременим индустријама сасвим је очекивано да постоји потребна 
расположива инфраструктура која треба да омогући транспорт 
сирових материјала, финалних производа, испоруку хране и трајних 
добара на тржишта и луке, и омогући размену идеја и финансијских 
трансакција електронским путем. 

Кључне речи: критична инфраструктура, заштита, процена 
ризика, ванредна ситуација. 

 
Увод 

 
Развој друштва је, поред традиционалних, генерисао и неке нове 

околности које угрожавају редовно функционисање различитих сис-

                                                           
 Е-mail: marija.blagojevic@kpa.edu.rs 
** Овај рад је резултат реализовања научноистраживачких пројеката Развој 
институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање 
организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција (бр. 
179045) и Иновирање форензичких метода и њихова примена (бр. 34019). 
 Оба пројекта финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду 
(2011-2015). 
 Такође, рад је резултат истраживања на пројекту Криминалитет у Србији и 
инструменти државне реакције, који финансира и реализује Криминалистичко-
полицијска академија у Београду, циклус научних истраживања 2015-2019. година. 
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тема, терминолошки одређених као кризне ситуације или кризе (Дани-
чић, Максимовић, 2014:41). Сложени и бројни друштвени утицаји, као и 
постојање различитих аспеката третирања феномена безбедности, попут 
националне (Бајагић, 2006:221; Маринковић, 2007:58), људске (Ђорђ-
евић, Кековић, 2011:80), економске (Илић, Праћа, 2012:114), социј-
еталне, енергетске, еколошке (Љуштина, 2009:167), корпоративне (Пет-
ровић, Синковски, 2012:86), и сл., генерисали су нове приступе у сфери 
кризног менаџмента и дефинисања профила менаџера безбједности. 

Напредак и технолошки развој савременог друштва је у великој 
мери заснован на достигнућима још из римског периода. Чињеница је да 
западни свет отворено признаје древни Рим за колевку нашег знања и 
примену модерног календара, конституисање владе и јавне админи-
страције. Такође смо имали користи од њихових инжењерских дости-
гнућа, попут проналаска цемента и изградње путне мреже која је 
повезивала древну Европу (Ashby, 1936). 

Напредак и технолошки развој савременог друштва је у великој 
мери заснован на достигнућима још из римског периода. Чињеница је да 
западни свет отворено признаје древни Рим за колевку нашег знања и 
примену модерног календара, конституисање владе и јавне админи-
страције. Такође смо имали користи од њихових инжењерских дости-
гнућа, попут проналаска цемента и изградње путне мреже која је 
повезивала древну Европу (Ashby, 1936). 

Постоје три истакнута инфраструктурна „објекта“ старог Рима 
призната од историчара и археолога, а то су: путна мрежа, пољо-
привреда са продавницама прехрамбене робе и аквадукти. Уколико се 
анализирају сва историјска дешавања, могу се синтетисати одређени 
закључци у вези са Римским аквадуктима. Први и најдужи аквадукт био 
је саграђен у време када су безбедносни ризици били лакше уочљиви. 
Аквадукти који су изграђивани у наредном периоду показивали су да се 
Римљани нису плашили инвазије непријатеља. (Assante, 2009). 

Заштита критичних инфраструктура, у контексту савремених 
глобалних претњи, представља приоритетно питање за националну 
безбедност сваке државе.  
 

Заштита критичне инфраструктуре у садашњем времену 
 

Заштита критичне инфраструктуре, која данас представља један 
од приоритета сваке државе, уведена је 90-их година прошлог века. 
Према закључку Одбора за цивилну заштиту Евроатланског већа 
(Euroatlantic Partnership Council, Civil Protection Committee – EAPCCPC) 
од 2002. године, са годишњег заседања у Брасову, Румунија, који је 
касније усвојио и Виши одбор за цивилно хитно планирање (Senior Civil 
Emergency Planning Committee − SCEPC), појам критична инфрас-
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труктура обухвата одговарајуће националне капацитете, службе и инфо-
рмацијске системе који су од виталног значаја, те би немогућност 
њиховог деловања или оштећење могли имати директан утицај на наци-
оналну безбедност, националну економију, јавно здравље, сигурност 
становништва и ефикасност деловања власти (Јаковљевић, 2010). 

Заштита критичних инфраструктура се дефинише као стратегија, 
политика и спремност која је неопходна да се одврати или спречи напад, 
односно пружи одговор у случају да дође до напада на критичне 
инфраструктуре. 

На слици 1 је приказан принцип заштите критичне инфрастру-
ктуре у САД (U.S. Coast Guard, Implementation of National Maritime 
Security Initiatives, 2003:39240-39250). 

 
Слика 1 − Модел заштите критичне инфраструктуре у САД 

Једна од мера заштите критичне инфраструктуре у ванредним 
ситуацијама јесте израда планова заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама. На основу члана 45, став 4 Закона о ванредним ситу-
ацијама (Службени гласник РС, бр. 111/09) и члана 42, став 1 Закона о 
Влади (Сл. гласник РС, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07 и 65/08), 
Влада Републике Србије је донела Уредбу о садржају и начину израде 
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Сл. гласник 
РС, бр. 8/2011). Овом уредбом уређује се садржај и начин израде Плана 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на нивоу РС, органа 
државне управе, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе, 
привредних друштава и других правних лица и других организација. Са 
апекта заштите критичне инфраструктуре посебно је значајан члан 8 ове 



Специфичности заштите критичне инфраструктуре

168 БЕЗБЕДНОСТ 3/2014

уредбе, који се односи на процене угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа. 

Процена је документ којим се идентификују опасности, извори и 
облици угрожавања, могући ефекти и последице, сагледавају снаге и 
средства за одговор на опасности изазване елементарним непогодама и 
другим несрећама, за заштиту и спасавање живота и здравља људи, 
животиња, материјалних и културних добара и животне средине. Проц-
ена, поред елемената утврђених законом, садржи нарочито: процену 
положаја, карактеристике, повредивост територије деловањем елеме-
нтарних непогода, техничко-технолошких несрећа − удеса и катастрофа, 
последица тероризма, ратних и других већих несрећа по живот и 
здравље људи, животиња, материјалних и културних добара и животне 
средине; процену критичне инфраструктуре са становишта угрожености 
од елементарних непогода и других несрећа; идентификацију опасности 
и процену ризика од елементарних непогода и других несрећа; процену 
потребних снага и средстава за заштиту и спасавање и закључке (Сл. 
гласник РС, бр. 96/2012). 

Oпшта дефиниција критичних инфраструктура проширила се са 
онога што је витално за националну одбрану и економску сигурност и 
континуитет власти, на оно што је витално за јавно здравље и 
сигурност, и на крају, на оно што је витално по национални морал. Све 
заједно, списак инфраструктура којима је потребна заштита проширен је 
са оних које су примарно неопходне за функционисање националне 
одбране и привреде (нпр. транспорт, енергетика, банкарство и фина-
нсије) на специфичне инфраструктуре које могу да се користе за изази-
вање масовног уништења и/или смрти али које могу или не морају да 
буду критични eлементи у националној одбрани или привреди (Moteff, 
Parfomak, 2004). 

 
Животни циклус заштите критичне инфраструктуре 

 
Поступак заштите критичне инфраструктуре није ограничен 

искључиво на обезбеђивање непосредног и ефикасног одговора у 
случају прекида. Напротив, евидентно је постојање одређених фаза у 
циклусу заштите критичне инфраструктуре које комбинују поступке 
превенције и одговарајућег третмана. (Perrow, 1984). 

Досадашња пракса у САД је идентификовала главне фазе цик-
луса заштите критичне инфраструктуре, које се дешавају пре, за време и 
после неког догађаја који може угрозити или деградирати инфра-
структуру. Овe фазe представљају оквир за свеобухватно решење за 
инфраструктуру квалитета. Оне су структуиране на следећи начин 
National Guidelines for protecting critical infrastructure from terrorism, 
2011; National Communications Systems, Office of the Manager, 2000): 
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 фаза 1 (анализа и процена): Анализа и процена представља 
темељну активност и најважнија је фаза животног циклуса у 
заштити критичне инфраструктуре; 

 фаза 2 (санација): Фаза санације (ремедијације) подразумева 
превентивне мере и радње које се предузимају пре него што 
дође до нежељених догађаја; 

 фаза 3 (индикације и упозорења): Фаза индикације и 
упозорења (пре и/или за време догађаја) подразумева праћење 
процене способности осигурања имовине критичне инфра-
структуре и утврђивање постојања одређених индикација 
догађаја. 

 
Карактеристике инфраструктурних система 

 
Следећи типови инфраструктурних система су изузетно значајни 

током катастрофе (European Council Resolution of 28 January 2002, 
2002): 

 јавне услуге (болнице, полицијске станице, ватрогасне 
станице, центри за снабдевање храном итд.); 

 вода (извори воде и канализациона мрежа); 
 саобраћај (путеви, пруге, аеродроми и луке); 
 телекомуникације; 
 извори енергије (струја, гас, гориво). 
Уколико је посебно рањива инфраструктура сконцентрисана на 

једном месту, то може значајно да утиче на степен оштећења ако дође 
до неког катастрофалног догађаја, било да су у питању последице 
природних хазарда или хазарда неког другог порекла. Ови догађаји 
могу имати различите потенцијалне утицаје на инфраструктуру, у 
зависности од врсте догађаја, његове локације, као и делова 
инфраструктуре који се налазе на том месту (Јin, Bo, Bao, Yan-Hong, 
2010). 

Метеоролошки догађаји − Највећи метеоролошки догађаји, као 
што су урагани, тропске олује, поплаве и ледене олује, имају 
способност да утичу негативно на рањиву инфраструктуру или да 
доведу до измештања становника на већа географска подручја. На 
пример, штетни ефекти које су енергетској и хемијској инфраструктури 
проузроковали урагани Катрина и Рита (и поплаве као секундарни 
догађај), били су пријављени у скоро свим местима која су била 
захваћена овим догађајима. (Todd, 2007). 

Земљотреси и цунами − Земљотреси имају потенцијал да нанесу 
велику штету инфраструктури која се налази на сеизмички активним 
регионима. Земљотрес који је 1994. године погодио Нортриџ је имао 
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толику сеизмичку активност да је проузроковао велика оштећења луке, 
аеродрома и енергетске инфраструктуре, али такође и значајну штету на 
мостовима и аутопутевима који су од основне важности када је у 
питању комерцијални транспорт и јавни саобраћај. (Haddow, Bullock, 
2006). 
 

Процена ризика националних критичних инфраструктура 
 

Процеси управљања ризиком и анализе ризика критичне су 
компоненте програма заштите јер идентификују највећи могући број 
рањивости система који се уопште може открити. Процена ризика један 
је од кључних корака у креирању програма заштите, без којег органи-
зација не може знати шта треба да штити, који ниво заштите треба 
имплементирати и по којој цени, и шта оранизација сматра да је 
одговарајућа редукција ризика на прихватљивом нивоу (Moteff, 2004). 

Главна активност у управљању ризиком је идентификација и 
спецификација безбедносних мера и метода за имплементацију ради 
постизања оптималног нивоа заштите, или редукције процењеног 
ризика до прихватљивог нивоа. (Gheorghe et al., 2002:19-36). 

Термин „управљање ризиком“ се често користи јединствено и 
обухвата управљање и анализу ризика. Те критичне компоненте прог-
рама заштите идентификују највећи могући број рањивости система. Без 
процене организација не може да зна шта, како и по којој цени треба 
штитити и шта је редукција ризика на прихватљиви ниво. (ISO/IEC 
Guide 73, 2002). 

Процена вредности објеката заснива се на генерално прихва-
тљивим мерама квалитета објеката: поверљивости, расположивости и 
интегритета. Потребно је одредити тежинске факторе за сваки објекат 
појединачно, а скала тежинских фактора је ствар избора сваке 
организације. 

Процена рањивости односи се на могућност губитака или штета 
у систему. Рангирање тачака рањивости врши се према процени 
потенцијалне штете која може настати злоупотребом те рањивости од 
стране неке претње. Тежинске факторе треба процењивати и рачунати 
за сваку тачку рањивости, а одређују се у односу на видљивост, 
корисност, трајност, искористивост и заштићеност објеката система.  

 
Закључак 

 
Схватање значаја критичне инфраструктуре за људску и 

националну, па и међународну безбедност услов је за изналажење 
адекватних стратегија њихове заштите. Адекватним стратегијама заш-
тите критичне инфраструктуре постиже се прихватљив ниво губитака и 
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оштећења у условима природних катастрофа, док је систем безбедности 
ефикаснији у превенцији и превазилажењу таквих ситуација. 

Можемо рећи да критичне инфраструктуре у оквиру једне 
државе представљају сложене системе. Велики значај који такве инфра-
структуре имају на друштво обавезује на стварање довољно добрих 
сигурносних мера које ће служити за умањење ризика од прекида рада. 
Међузависности обично нису довољно добро истражене и поремећаји у 
оквиру једне инфраструктуре лако могу да се пренесу у друге. Критичне 
инфраструктуре су повезане на различитим нивоима и квар на елементу 
једне инфраструктуре може лако да се одрази на елементе друге и 
обратно.  

Основна питања која се постављају друштвеној заједници која 
организује систем критичне инфраструктуре јесу од кога и од чега треба 
штитити и на који начин организовати систем критичне инфра-
структуре. Одговор на ова питања треба да пружи конкретна решења 
која су окренута ка могућим изворима угрожавања. То је истовремено и 
пут ка успостављању и организовању система безбедности који почиње 
објашњавањем, проценом, класификовањем облика и извора угрожа-
вања вредности друштвене заједнице. 
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Specific Features of Protecting Critical Infrastructure 
 
 Abstract: Protection of critical infrastructure represents a basis for 
maintaining the functionality of a social community in emergency situations, 
such as natural disasters.  The principal objective in protecting the critical 
infrastructure is to maintain its continuous functioning in the aforementioned 
situations. 
 Unhampered functioning of the critical infrastructure represents a 
priority of the communities, local self-government, every state, as well as 
transnational organisations.  The systems of critical infrastructure are built 
so as to ensure services for several generations and over several decades.  
These systems have become highly integrated into modern life.  Nowadays, 
people expect to be able to travel at any time, to have the possibility and 
connectivity to communicate whenever they want to.  Modern industries 
expect the existence of available infrastructure which should allow 
transportation of raw materials, final products, delivery of food and 
permanent goods into markets and harbours, as well as enable the exchange 
of ideas and financial transactions using electronic media. 

Keywords: critical infrastructure, protection, risk assessment, 
emergency 
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Апстракт: Београд, као главни и највећи град Републике 
подложан је различитим врстама ванредних ситуација које су предмет 
излагања у раду. Приказују се рањивости Београда од елементарних 
непогода и других несрећа, у односу на демографске карактеристике, 
природне услове и технички садржај урбаних структура. Након тога 
следи анализа могућих последица од елементарних непогода и других 
несрећа, као и упоредна анализа управљања у ванредним ситуацијама 
пре и након доношења Закона о ванредним ситуацијама, уз конста-
тацију да су доношењем Закона о ванредним ситуацијама ови капаци-
тети унапређени али су још увек недовољни и има значајног простора 
за даље унапређење. 

Кључне речи: управљање ванредним ситуацијама, елементарне 
непогоде, техничко-технолошке несреће-удеси, Сектор за ванредне 
ситуације, град Београд. 
 

Увод 
 

Град Београд има статус главног града Републике Србије који је 
регулисан Законом о главном граду (Службени гласник РС, бр. 129/-
2007). Његова територија подељена је на 17 градских општина, од којих 
свака има своје локалне органе власти. Београд са 322.185 хa заузима 
преко 3,6% територије Републике Србије, а у њему, према попису из 
2011, живи 1.232.731 становника, односно 21% укупног броја грађана 
Србије (не укључујући Косово и Метохију).1 Београд је такође 
економски центар Србије и средиште српске културе, образовања и 
науке. 

                                                 
* E-mail: svzugic@gmail.com 
** Рад представља резултат истраживања спроведеног у оквиру израде специјалистичког 
рада Специфичности управљања ванредним ситуацијама на територији града 
Београда, одбрањеног на Факултету безбедности Универзитета у Београду, 7. марта 
2013 године. 
1 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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У Београду су развијене све гране привреде: индустрија и 
занатство, стамбено-комунална делатност, грађевинарство, саобраћај, 
пољопривреда, шумарство и водопривреда, трговина, угоститељство, 
туризам, здравство, образовање, наука, култура и спорт. Иако је 
присутна велика дисперзија индустријских капацитета, постоји одређен 
број локација на којима је извршена значајна концентрација ових 
капацитета као што су: Раковица, Крњача, Чукарица, Нови Београд, 
Земун, Вождовац, Обреновац, Младеновац и Лазаревац. Главни носилац 
привредне снаге свакако је сам град. Међутим, територијално највећи 
део округа чине рурална и пољопривредна подручја. Северни, панонски 
део округа је препознатљив по интензивној и добро развијеној 
пољоприведи. Јужни део је, поред пољопривреде, веома познат по 
воћарству и одличним виногорјима у подунавском и шумадијском делу 
округа. 

Саобраћајна инфраструктура је веома развијена. Преко 3.000 
улица дужине око 1.350 км захватају површину око 10.000.000 м². 
Дужина магистралних путева на ужем градском подручју износи 40,2 
км, регионалних 613,2 км и локалних 665 км на целокупном подручју. 
На територији града има 72 моста (од којих седам на Сави и Дунаву) 
укупне дужине 10 км и површине 120.000 м². Пропусна моћ излазних 
путева из града (има 10 главних путева) је око 2.500 возила на час.2 У 
Београду је регистровано око 600.000 моторних возила, просечне 
старости око 15 година. 

Град се снабдева водом преко градског водовода. Дужина 
водоводне мреже је 2.400 км, а расположиви резервоарски простор 
износи 219.479 м³ (у 27 резервоара). Капацитет дневне производње 
износи 11.500 л/с, а просечна дневна производња 608.899 м³, односно 
7.047 л/с. Снабдевање водом се врши из приобалног дела реке Саве, 
путем 47 цевастих и 99 бунара са хоризонталним дреновима. Однос 
подземне и површинске воде је 60:40%. На територији Београда има 
3.500 бунара (од чега 96 у урбаном делу), са укупним капацитетима 
180.000 м3 на дан, као и 600 природних извора (45 у урбаном делу) са 
укупним капацитетом 2.000 л/мин. На приградском подручју снабде-
вање водом се врши из локалних водовода 8%, из копаних бунара 15%, 
бушених бунара 5% и из природних извора 1% од укупног броја 
становника града. Ови водни објекти су у лошем стању због 
неадекватног одржавања и заштите и са високим процентом неиспра-
вности воде. На ужем градском подручју изграђена је канализациона 
мрежа дужине 1.572 км (општи систем 810 км, фекални 503 км и 

                                                 
2 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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атмосферски 259 км) са 26 црпних станица и пет хидрофорских постро-
јења капацитета 22.000 л/с. 

Град се снабдева електричном енергијом преко јединственог 
енергетског система. Електродистрибуциона мрежа је врло развијена са 
59 трафо станица јачине 35/10 КВ и 2.090 трафо станица 10/0,4 КВ и 
мрежом електричних водова у дужини од преко 7.500 км. Мрежа 
водовода ниског напона је углавном кабловска − подземна. 

Укупан стамбени фонд је око 586.889 станова у којима живи 
567.325 домаћинстава. Старост стамбеног фонда је веома хетерогена: 
4% станова је изграђено до 1919. године, 17% до 1946, 45% до 1970. и 
34% станова после 1971. године. Заступљеност новијег стамбеног фонда 
је највећа на Новом Београду, Раковици, Чукарици и Вождовцу, нешто 
мања је на Звездари, Земуну и Палилули, а најмања на Савском венцу, 
Старом граду и Врачару. Загревање станова се врши различитим 
изворима енергије: централним грејањем преко 44% станова, ТА пећима 
и другим уређајима на струју око 27% станова, пећима на чврста горива 
20% и пећима и уређајима на гас и течна горива око 10% станова. У 
Београду има шест градских топлана, 14 блоковских и преко 100 
индивидуалних котларница којима се загрева око 170.000 станова 
површине 9.200.000 м² и око 3.000.000 м² јавног и пословног простора.3 
 

Рањивост Београда од елементарних непогода  
и других несрећа 

 
Развој друштва је довео и до појаве нових облика непредвиђених 

околности које угрожавају или онемогућавају правилно функционисање 
различитих система, терминолошки одређених као кризне ситуације 
(Даничић, Максимовић, 2014:41). Сложени и бројни друштвени утицаји, 
као и постојање различитих аспеката третирања феномена безбедности, 
попут националне, људске (Ђорђевић, Кековић, 2011:80), економске 
(Илић, Праћа, 2012:114), социјеталне, енергетске, еколошке (Љуштина, 
2009:167), корпоративне (Петровић, Синковски, 2012:86), и сл., 
генерисали су нове приступе у сфери кризног менаџмента. Када је реч о 
Србији, град Београд, као административни центар са расположивим 
људским и материјалним потенцијалима, културно-историјским знач-
ајем и геостратегијским положајем, свакако представља прву зону 
угрожености.  

                                                 
3 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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Ризици који могу да доведу до настанка ванредних ситуација на 
територији Београда и околини могу се груписати у две основне 
категорије: 

1. елементарне непогоде4 − догађаји хидрометеоролошког, 
геолошког или биолошког порекла проузроковани деловањем 
природних сила, као што су: земљотреси, поплаве, бујице, олује, 
јаке кише, атмосферска пражњења, град, суша, одроњавање или 
клизање земљишта, снежни наноси и лавина, екстремне 
температуре ваздуха, нагомилавање леда на водотоку, епидемија 
заразних болести, епидемија сточних заразних болести 
(епизонозе и епифитонозе) и појава штеточина, и друге 
природне појаве већих размера које могу да угрозе здравље и 
живот људи или проузрокују штету већег обима; 

2. техничко-технолошке несреће (техногене) − удеси5, изненадни 
и неконтролисани догађаји или низ догађаја који је измакао 
контроли приликом управљања одређеним средствима за рад и 
приликом поступања са опасним материјама у производњи, 
употреби, транспорту, промету, преради, складиштењу и 
одлагању, као што су пожари, експлозије, хаварије, саобраћајни 
удеси у друмском, речном, железничком и авио саобраћају, 
удеси у рудницима и тунелима, застој рада жичара за транспорт 
људи, рушење брана, хаварије на електроенергетским, нафтним 
и гасним постројењима, акциденти при руковању радио-
активним и нуклеарним материјама; а чије последице угрожавају 
безбедност и животе људи, материјална добра и животну 
средину. 
Када се процењује рањивост неке територије или њених делова 

на ванредне ситуације, од посебног значаја су расположиве снаге и 
средства за превенцију и одговор на разне врсте опасности (Табела 1). 
Наравно, систем заштите и спасавања мора бити прилагођен природи 
тих опасности, што најчешће није случај. То се посебно односи на 
поплаве као најчешће и најдеструктивније ванредне ситуације у Европи, 
укључујући и нашу земљу. 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Закон о ванредним ситуацијама, Сл гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/1. 
5 Исто, члан 8. 
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Табела 1 − Снаге и средства Управе за ванредне ситуације у Београду6 
 

 

Површина територије Број насеља Становништво� 
2006  

3.224 116 1.576.124 

Број инспектора превентиве Број 
ватрогасаца 

Број ватрогасних 
возила 

37 689 146 

Број ватр. 
бродова 

Број 
интервенција 

2009 

Број 
интервенција 

2010  

Број 
интервенција 

2011 
1 5.478 5.139 6.7737 

 
Београд је посебно рањив на поплаве због изузетно богате 

хидрографије. Зато је мапирање ризика од поплава област у оквиру које 
су методологије мапирања највише напредовале. Директива ЕУ о 
процени и контроли ризика од поплава захтева од држава чланица да 
спроведу иницијалну процену водених површина од којих прети ризик 
од поплаве до краја 2011. године и да креирају мапе опасности од 
поплава и мапе ризика од поплава до 2013. године. Мапе опасности 
требало би да покривају географске области које би могле бити 
поплављене у складу са различитим сценаријима, док би мапе ризика 
требало да приказују потенцијалне негативне последице које су у вези 
са поплавама у оквиру тих сценарија.8 

Простори дуж београдских водотокова су угрожени од 
плављења, због чега су у циљу заштите изграђени одбрамбени насипи у 
укупној дужини од 357,5 км (Дунав 89,6 км, Сава 107,9 км, остале реке 
160 км). У периоду 1980-1987. година извршена је реконструкција дела 
постојећих насипа и изградња нових у укупној дужини од 150 км, 
делимична и комплетна регулација мањих водотокова у дужини од 65 
км и изградња обалоутврда дуж савске и дунавске обале од 6 км.9 

Приобално подручје дуж Саве и Дунава је заштићено насипима 
и до угрожености овог подручја може доћи у случају изузетно великих 
                                                 
6 http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/RegBG.html 
7 Највећи број интервенција од када се бележи статистика био је у 2011. години. 
8 Кековић, З., Комазец, Н., Милиновић, М., (2011а). Улога Војске Србије у одговору на 
невојне претње, Војно дело, вол. 62, бр. 4, стр. 233. 
9 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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вода и евентуалног пробијања заштитних насипа (као последице 
високих вода или диверзантских дејстава), што би довело до плављења 
водом у висини од 2-5 метара на следећим подручјима: 

 дуж леве обале Саве, од ушћа до Прогара, са насељима: Прогар, 
Бољевац, Јаково, Бежанија и Нови Београд, при чему је укупна 
површина брањене територије 14.755 ha; 

 дуж десне обале Саве, узводно од Чукарице са насељима: 
Обреновац, Мислођин, Барич, Умка и приобални део Београда, 
брањене површине 14.970 ha; 

 дуж леве обале Дунава са свим насељима у Панчевачком риту, 
брањене површине од 32.226 ha. 
На територији која се брани насипима, поред пољопривредног 

земљишта, насеља и саобраћајне инфраструктуре, угрожено је и преко 
300.000 становника. 

Делови приобаља, као што је терен дуж десне обале Саве, 
низводно од Топчидерске реке, Дорћол, део Земуна − дуж кеја и сл., 
више нису угрожени јер је урађена регулација обалоутврда и ојачани 
насипи на појединим деоницама обале, тако да на овом подручју 
потенцијалну опасност представља само пораст нивоа подземних вода. 

Највећа рањивост од поплава је на територији општина које се 
налазе у равничарском делу уз велике водотокове, због могућности 
плављења стамбених и привредних објеката, као и површина под 
пољопривредним културама, као и у непосредној близини мањих 
водотокова, због могућности стварања бујица. Угроженост од клизишта 
је највећа дуж десних обала река Саве и Дунава, односно на 
територијама општина Обреновац и Палилула, док је угроженост од 
земљотреса највећа на крајњим јужним и северним деловима града. 

Постојеће стање пожарних опасности у граду условљава 
настанак пожара, тако да на територији града у току године има око 
1.000 пожара различитог обима (20% малих, 70% средњих и 10% 
великих), и за последицу имају огромне материјалне штете а неретко и 
људске жртве. Угроженост од пожара је највећа у ужем градском језгру, 
због старости стамбених и пословних објеката, велике густине зграда и 
дотрајалости инсталација, затим у објектима у којима се врши произ-
водња, прерада и складиштење лако запаљивих материја, као и у току 
њиховог транспорта. У ратним условима, због могућности употребе 
запаљивих борбених средстава и паљења објеката, инсталација и уређаја 
у којима се чувају или користе запаљиве материје, степен угрожености 
од пожара се вишеструко увећава. 

Олујни ветрови су врло присутна опасност у Србији, а после-
дице од ове опасности нарочито долазе до изражаја у урбаним 
подручјима. Јаки олујни ветрови за последицу могу имати оштећење 
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стамбених и пословних објеката и саобраћајне инфраструктуре, а ружа 
ветрова може бити од утицаја приликом настанка других опасности као 
што су пожари и хемијски акциденти. Повредивост Београда на овакве 
опасности је велика и потребно је олујне ветрове као елементарну 
непогоду сагледавати изоловано, али у сценарију са другим, пре свега, 
техничко-технолошким опасностима, што мултипликује последице ових 
опасности. 

Реално је очекивати да би у неком терористичком или 
криминалистичком сценарију Београд могао бити на мети терори-
стичких и других опасности и дејстава по војним или другим виталним 
објектима и постројењима. По значају се издвајају саобраћајнице, 
железнички чворови, ранжирне станице, мостови, аеродроми и аерод-
ромски објекти, луке и лучка постројења, транспортна средства, 
средства и инсталације ТТ саобраћаја, објекти и инсталације средстава 
јавног информисања, електроенергетска мрежа и постројења, објекти 
водовода и канализације, системи даљинског грејања, индустријски 
објекти, неискључујући ни могућност дејства по стамбеним објектима. 
 

Рањивост територије Београда у односу на демографске 
карактеристике, природне услове и технички садржај  

урбаних структура 
 

Са аспекта демографских карактеристика Београда значајне су 
следеће чињенице: релативно велика просечна старост становништва 
(47 година), велики број грађана (око 585.000) за које је потребно обез-
бедити посебан третман заштите (деца до 15 година, лица старија од 60 
година, непокретни болесници и труднице). Такође је велики број стано-
вника који се налазе на привременом боравку и раду у иностранству 
(око 45.000).10 

Природни услови који утичу на степен рањивости територије су 
следећи: 

 две велике реке са притокама и пораст њиховог водостаја у 
пролеће и јесен (као последица отапања снега у горњим токовима 
и обилних падавина) што, заједно са чињеницом да је велики део 
територије града на малој надморској висини, ствара предуслове 
за појаву катастрофалних поплава; 

 сеизмичка активност тла (на већем делу 7 степени, осим на 
Вилиним водама – 8 и у Лазаревцу – 9 степени Меркалијеве 
скале) представља опасност од рушења објеката приликом чије 

                                                 
10 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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градње нису примењени нормативи за градњу на сеизмички 
активним подручјима, или оштећења објеката новије градње; 

 недостатак заштитних појасева и зона заштите од пожара, 
посебно око индустријских објеката и постројења са лако 
запаљивим и експлозивним материјама и великих пољоп-
ривредних и шумских газдинстава; 

 релативно јаке зиме са могућностима за стварање поледице на 
саобраћајницама и ледених наслага на рекама, што може значајно 
успорити планиране активности. 
У граду има око 1.300 објеката за јавну употребу у којима се 

окупља или ради већи број људи истовремено (фудбалски стадиони, 
спортске, концертне, конгресне и друге дворане, образовне установе, 
домови ученика и студената, болнице, позоришта, музеји, библиотеке, 
хотели, робне куће и др.). Већина ових објеката је конструисана тако да 
не постоји могућност брзе и безбедне евакуације људи у случају 
акцидентне ситуације или пожара. 

На територији града се налази преко 300 објеката намењених 
складиштењу великих количина техничке робе, материјалних резерви, 
прехрамбене и хемијске робе, као и велики број магацина и стоваришта, 
као пратећих објеката индустрије и трговине. 

Ова складишта се могу поделити у две категорије. У прву 
категорију спадају складишта са адекватном градњом објеката, хидра-
нтском мрежом, ватрогасним апаратима и савременим електро и 
вентилационим инсталацијама. У другу категорију спадају складишта 
која у потпуности не испуњавају све захтеве заштите од пожара предви-
ђене Правилником за складишта. Изграђена су на неповољним малим 
локацијама, без довољног пожарног раздвајања и на, за ватрогасна 
возила, тешко приступачним просторима и теренима. Често су грађени 
од неадекватног грађевинског материјала и без неопходних пратећих 
инсталација. Оваквих објеката има на целој територији града, а посебно 
на општинама ужег градског језгра као што су Стари Град, Савски 
Венац и Палилула. 

Запаљиве течности и експлозивни гасови представљају посебну 
опасност од пожара, како по саме објекте, тако и за шире окружење. 
Највећу опасност представљају четири велика складишта запаљивих 
течности, и то: складиште „Југопетрола“ на Чукарици, чији је капацитет 
20.000м3; дизел депо у саставу железничког чвора капацитета 15.000 м3; 
аеро сервис Сурчин капацитета 2.400 м3, и складиште нафте и нафтних 
деривата „Лукојла“ у Остружници капацитета од 30-150 м3 горива, као и 
складиште експлозивних гасова − течног нафтног гаса (ТНГ) „МБ ГАС 
ОИЛ“ капацитета 2.278 м3 у Падинској Скели. 



Рањивост градa Београда на ванредне ситуације

182 БЕЗБЕДНОСТ 3/2014

Резервоари београдских топлана имају капацитете од око 
114.000 м3 мазута. Највећи резервоари су на Новом Београду, Цераку, 
Вождовцу, Коњарнику и Дорћолу. Поред тога, у граду има око 1.200 
мањих индивидуалних топлотних − грејних постројења за загревање 
стамбених и пословних објеката у којима се налазе велике количине 
ускладиштеног горива. 

У резервоарима моторних возила такође се налазе велике 
количине горива (запаљивих течности − бензина, нафте и нафтних 
деривата и ТНГ-а) које представља значајан извор опасности од пожара. 

Посебну опасност од пожара и експлозија представља гасоводни 
систем. Специфичност технологије транспорта природног гаса гасов-
одима и његове дистрибуције у односу на изворе пожарне опасности је 
у томе што се не могу искључити могућности перфорације цевовода, 
односно истицања гаса на инсталацији система. Гасоводни систем 
сачињавају делови магистралног гасовода који се простире од Батајнице 
до леве обале Саве, као и разводни гасоводи Батајница-Земун-Нови 
Београд, гасовод који у реону Остружнице прелази Саву и грана се у 
гасовод за Умку и Барич. Гасоводна градска мрежа је развијена и на 
подручју Вождовца, Канаревог, Петловог и Бановог брда, као и на 
територији Панчевачког рита у коме се, поред гасовода, налази и 
складиште „Србијагаса“ за течни нафтни гас, као и већи број точионица, 
односно малопродајних места ТНГ-а на територији града. „Техногас“ са 
својом производњом техничких гасова на територији општине Раковица 
такође представља значајан извор пожарне опасности. 

Осим запаљивих течности и експлозивних гасова, у граду 
постоји преко 50 тона експлозива, значајне количине течног хлора, 
водоника, амонијака, пиралена, киселина и других агресивних и опас-
них материја. 

Са аспекта пожарне опасности стамбени објекти се могу 
поделити у две групе: прва – објекти од ватроотпорног грађевинског 
материјала, грађени после II светског рата и опремљени потребним 
инсталацијама, и друга – објекти грађени пре II светског рата, од 
грађевинских материјала осетљивих на пожаре и рушења, са 
неодговарајућим, често дотрајалим, електричним и другим инстал-
ацијама. 

Високе стамбене зграде са 12 и више спратова (којих у Београду 
има преко 200), изграђене у новим насељима, такође представљају 
велики проблем у заштити од пожара, јер око 20% не испуњава ни један 
од прописаних услова (пожарна степеништа, хидрантска мрежа, нужна 
и против-панична расвета на степеништима, дизел агрегати, могућност 
приступа ватрогасних возила), 30% ове услове испуњава делимично, а 
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50% зграда нема пожарне степенице. Због последица нередовног 
одржавања и постојеће инсталације често нису употребљиве и поуздане. 

Кроз централну градску зону пролазе саобраћајнице које служе 
и као магистрални и транзитни правци за повезивање Београда са 
Смедеревом, Нишем, Крагујевцом, Чачком, Шапцем, Новим Садом, 
Панчевом и Зрењанином. Овакво стање може имати за последицу запре-
чавање главних саобраћајница у случају рушења објеката, због чега 
транзит и укупан саобраћај у граду може бити знатно отежан или чак и 
онемогућен на појединим правцима. Постојећи мостови на рекама, 
подвожњаци и надвожњаци (Душановац, Роспи ћуприја, Ада Циганлија, 
Господарска механа и др.), саобраћајне петље (Мостар и Аутокоманда) 
и слични инфраструктурни објекти у случају рушења или оштећења 
могу значајно повећати степен угрожености. 

У централној градској зони се налазе и скоро сви путнички 
терминали (Београдска железничка и аутобуска станица, лука и 
пристаниште „Београд“ итд.) међународног, међуградског и пригра-
дског железничког, друмског и речног саобраћаја, као и објекти 
средстава јавног информисања, ПТТ објекти, објекти у којима се налазе 
седишта руководства државних органа и локалне самоуправе, болнице, 
научне, образовне и друге установе, односно материјална добра великог 
научног, културног и историјског значаја, као и одређен број важних 
индустријских објеката. 

Зона нових и приградских насеља је по свом значају и степену 
изграђености угрожена у мањој мери, међутим постојање одређених 
значајних објеката, као што су Институт за нуклеарне науке „Винча“, 
аеродроми „Београд“ и „Батајница“, војни објекти или значајни 
индустријски капацитети – ТЕ „Никола Тесла“, ХК „Петар Драпшин“, 
ХК „Прва искра“, ИЦН „Галеника“, складишта опасних и запаљивих 
материја и слично, повећавају степен угрожености у овим зонама, а 
нарочито у непосредној близини поменутих објеката. 

Разарање одбрамбених насипа, посебно у условима повећаног 
водостаја на рекама, проузроковало би поплаве и угрозило пољоп-
ривредно земљиште и објекте у равничарским реонима поред река, а 
нарочито Панчевачки и Великоселски рит, сремски део Београда, 
Велики и Мали Макиш, Аду Циганлију итд. Закрчене и оштећене 
саобраћајнице, поред успоравања или онемогућавања одвијања 
саобраћаја, негативно би се одразиле на брзину пружања помоћи 
повређеним и оболелим, успориле би или онемогућиле снабдевање 
становништва основним животним и другим потребама. 
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Анализа могућих последица елементарних  
непогода и других несрећа 

 
Према анализираним статистичким показатељима, у протеклој 

деценији Београд је претрпео најтеже последице од поплава, пожара и 
експлозија. 

Карактеристика поплава у односу на друге ванредне ситуације, 
пре свега техничке несреће, јесте да се оне дешавају ређе, али се 
последице испољавају на широј територији и опоравак угрожене 
инфраструктуре траје знатно дуже. Када су у питању последице од 
поплава, посебно се издваја 2006. година, када је у пролеће услед наглог 
топљења снега и велике количине падавина било угрожено више 
београдских општина, а посебно Земун, Палилула, Гроцка, Обреновац, 
Чукарица и Савски Венац. Поред ангажовања редовних служби, на 
одбрани од поплава били су ангажовани и војници на служењу војног 
рока у цивилној служби који су испод Железничког моста на десној 
обали Саве пунили вреће са песком и постављали дуж обале, као и у 
подножју Калемегдана где се Дунав изливао на саобраћајницу. 

Као последица велике количине воде дошло је до појаве и 
активирања великог броја клизишта у појединим општинама, што је 
угрожавало одвијање саобраћаја на неким саобраћајницама − преко 
насеља Умка на територији општине Обреновац и у насељу Рипањ − 
општина Вождовац. 

У појединим општинама били су угрожени стамбени или 
пословни објекти, што је посебно изражено у Земуну (око 170 објеката), 
Обреновцу, Савском Венцу, Палилули, Гроцкој. Услед опасности од 
поплава или рушења оштећених објеката евакуисано је више стотина 
становника, а посебно је било угрожено насеље Партизан на Ади 
Циганлији. 

Много учесталије од поплава на подручју Београда су техничке 
несреће и друге опасности, од којих издвајамо пожаре, експлозије и 
друге несреће. 

Према подацима Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, у 2009. години у разним несрећама, као што су пожари, 
технолошки акциденти, експлозије и сл., погинуло је 700 лица, што је 
праћено знатним материјалним штетама. У овим несрећама, укључујући 
и елементарне непогоде, процењени су материјални губици на више од 
једне милијарде и четири стотине милиона евра.11 
                                                 
11 Keković, Z., Marić, P., Komazec, N., (2011b). Republic of Serbia natural and other disaster 
risk assessment – methodology, Nauka-Bezbednost-Policija, No. 3, pp. 1-19. 
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Значај материјалних губитака свакако је велики, али је још већи 
значај нематеријалних губитака, у првом реду стварањем лошег имиџа 
са свим пратећим последицама, што је штетно за привредне субјекте, 
али је још штетније и погубније за државу. 

У посматраном периоду Београд је посебно био угрожен 
поплавама. У пролеће 2009. године услед обилних падавина, као и 
повећаног нивоа подземних вода, Београд је био захваћен великим 
поплавама. Дошло је до плављења пољопривредног земљишта и 
угрожавања стамбених и пословних објеката у деловима општина 
Палилула, Чукарица, Земун, Вождовац, Младеновац, Нови Београд, 
Раковица. 

Почетком 2010. године, услед наглог топљења снега и високог 
нивоа подземних вода у више градских општина појавиле су се 
опасности од поплава. Најугроженија подручја била су општине Земун, 
Палилула и Чукарица. Ради предузимања одговарајућих мера, а у складу 
са могућностима на општини Чукарица, ангажована је механизација за 
чишћење канала, а у рад је укључен одређени број пумпи за избацивање 
воде из подрумских и других просторија. Такође, штабови за 
елементарне непогоде Земуна и Палилуле вршили су црпљење воде 
пумпама које им је на располагање ставило Одељење за ванредне 
ситуације града Београда. 

Фактори који су погоршали услове за настанак и отклањање 
последица поплава у готово свим београдским општинама били су 
бесправно изграђени грађевински објекти на траси гравитационог 
одводњавања, затрпани канали за одводњавање, недовољан капацитет 
пумпи на црпним станицама за одводњавање већих количина вода и др. 
Материјалне штете изазване поплавама биле су огромне, иако оне нису 
довеле до људских жртава. 

Последице ванредних ситуација у Београду детерминисане су 
њиховом врстом и бројем, али и системом заштите и спасавања који је у 
нормативном смислу заокружен доношењем Закона о ванредним 
ситуацијама 2009. године. Управо из тог разлога покушаћемо да 
извршимо упоредну анализу последица ванредних ситуација пре и 
после доношења закона, како би сагледали да ли је и у практичном 
смислу дошло до промена у систему заштите и спасавања, укључујући и 
разлике у систему управљања у ванредним ситуацијама у посматраном 
периоду. 
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Упоредна анализа управљања у ванредним ситуацијама пре и 
након доношења Закона о ванредним ситуацијама 

 
Циљ упоредне анализе управљања у ванредним ситуацијама у 

периоду пре и после успостављања законодавног оквира јесте да се, 
уколико постоје, сагледају позитивне промене у систему превенције и 
одговора на ванредне ситуације у практичном смислу, а не само у 
позитивно-правном погледу. 

Покушај сагледавања појаве пожара и реаговања на ову врсту 
опасности током посматраног периода указује на чињеницу да се број 
пожара, као и број интервенција повећао након доношења Закона. Ово 
иде у прилог констатацији да ћемо се у ери повећаних ризика изазваних 
климатским променама и технолошком револуцијом све више сусретати 
са овом и сличном врстом догађаја, уз истовремене смањене могућности 
за адекватне интервенције (графикон 1). 

 
Графикон 1 − Графички приказ пожара, броја интервенција и 
техничких интервенција у периоду од 2000. до 2011. године12  

 
Такође, ако упоредимо број спашених лица и број 

повређених, тренд раста се наставио након усвајања Закона, али је број 
погинулих лица и број повређених ватрогасаца остао у просеку на истом 
нивоу, што доводи до закључка да су се током претходних година 
улагали напори да се професионални извршиоци, тј. активни учесници у 
заштити и спасавању што боље оспособе за своје радне задатке. 

                                                 
12 Анализа Управе за ванредне ситуације града Београда и графички приказ пожара, 
броја интервенција и техничких интервенција у периоду од 2000. до 2011. године. 
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У Београду, као и у целој Србији, потребна је боља материјално-
техничка опремљеност, али је потребан и већи степен едукације за 
цивилно становништво. 

Анализом постојећег стања и система међу препознатим 
недостацима наводи се и непостојање свеобухватних мапа ризика, 
застарела и непоуздана опрема, средства и возила за реаговање у 
ванредним ситуацијама и неразвијена култура превенције. 

Чињеница је да је у Београду, у односу на стање пре доношења 
Закона о ванредним ситуацијама, координација и сарадња са свим 
релевантним службама, субјектима-институцијама, успешнија, иако су 
искуства показала и одређене недостатке. И поред одређених помака 
Градског штаба за ванредне ситуације у правцу системског приступа 
превенцији и одговору на ванредне ситуације, није успостављен на 
нивоу града јединствен систем за управљање ризицима, а то се односи и 
на посебно одељење Градског штаба за ванредне ситуације. 
 

Закључак 
 

Београд, као главни град Републике Србије, са свим својим 
географским обележјима, привредом, културним, етничким и верским 
специфичностима, бројем становника, и другим карактеристикама је 
веома подложан појавама елементарних непогода, техничко-технол-
ошких и других несрећа. Расположиви људски ресурси и материјални 
потенцијали, природни, научни и културно-историјски значај, 
геостратегијски положај, хидрографске и друге особине рељефа, урба-
нистичка уређеност простора, демографске и друге карактеристике 
сврставају територију града Београда у прву зону угрожености у ратним 
дејствима, елементарним и другим непогодама, тeхничко-технолошким 
и другим опасностима, и захтевају планско организовање, припрему и 
спровођење превентивних и оперативних мера заштите и спасавања 
становништва, материјалних и културних добара. 

Чињеница је да су градске службе заштите и спасавања далеко 
боље опремљене, обучене и организоване него што је то случај са 
сличним службама у другим местима и регионима Републике Србије. То 
је првенствено омогућено постојањем већег броја територијалних 
јединица, што пружа могућност ангажовања укупних капацитета из 17 
општина, али и већу уиграност и координацију између појединих 
служби и других субјеката заштите и спасавања на нивоу града. Томе је 
свакако допринело и искуство које се стицало годинама уназад током 
великог броја елементарних непогода које су погађале главни град, али 
и техничко-технолошких несрећа и ратних и ванредних стања. 

Иако је примена Закона о ванредним ситуацијама умногоме 
променила и побољшала функционисање надлежних служби за 
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управљање у ванредним ситуацијама, ипак преостаје велики простор за 
надоградњу система заштите и спасавања града. 

Анализом постојећег система међу препознатим недостацима 
наводи се непостојање свеобухватних мапа ризика, застарела и 
непоуздана опрема, средства и возила за реаговање у ванредним ситуа-
цијама, недовољна обученост и неразвијена путна и друга инфра-
структура за адекватан одговор на настале опасности. 

У великим градовима какав је Београд, кључ успеха за адекватно 
управљање у ванредним ситуацијама је у специфичностима услова у 
којима се спроводе мере превенције и отклањања њихових последица. 
Због великог круга актера инволвираних у систем заштите и спасавања, 
од највећег значаја је њихова координација у свим фазама: пре и после 
настанка и током отклањања последица ванредних ситуација. То 
укључује потребну координацију приликом израде процена угроже-
ности, планова заштите и спасавања, опремања и обучавања субјеката 
заштите, до њиховог стављања у стање приправности и употребе по 
настанку ванредних ситуација. 

У односу на ранија искуства пре доношења Закона о ванредним 
ситуацијама, током ванредних догађаја, координација и сарадња 
Управе за ванредне ситуације града Београда са свим релевантним 
службама и субјектима града показала се као успешна, иако су присутни 
и одређени недостаци у тој сарадњи. 

У циљу развоја интегрисаног система заштите и спасавања 
неопходна су већа улагања, техничко иновирање и опремање, као и 
унапређење инфраструктурног, информационог и технолошког система, 
уз примену савремених технологија и стандарда ЕУ. Потребно је 
проширити, унапредити и модернизовати систем обуке за реаговање у 
ванредним ситуацијама, јер постојећи не одговара у потпуности свим 
захтевима интегрисаног система управљања у области ванредних 
ситуација. Такође, посебан нагласак треба ставити на подстицање 
невладиних, непрофитних организација, као и грађана на учешће и 
едукацију за поступање пре, током и после ванредних ситуација. 
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Vulnerability of the City of Belgrade to Emergency Situations 
 

Abstract:  The paper focuses on various emergency situations to 
which Belgrade, as the capital and the largest city in the Republic of Serbia, 
is susceptible.  It gives an overview of Belgrade’s vulnerability to climatic 
and other emergencies with respect to demographic characteristics, natural 
conditions and technical features of urban structures.  In addition to this, the 
paper offers a comparative analysis of emergency management prior to and 
following the adoption of the Law on Emergency Situations.  The conclusion 
is that the passing of this Law has helped the development of capacities, but 
that they still appear to be insufficient and could be significantly improved. 

Keywords:  emergency management, natural disasters, technical and 
technological accidents, Sector for Emergency Management, the City of 
Belgrade 
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Улога Министарства унутрашњих послова  
у спречавању наступања и отклањању последица 

поплава у Републици Србији 2014. године 
 

Апстракт: Републику Србију (РС) су у мају 2014. године 
захватиле велике поплаве какве нису регистроване у последњих 130 
година. Велике количине падавина подигле су ниво река у више делова 
земље, угрожавајући велики број људи. Ванредна ситуација је прогла-
шена 15. маја 2014. године, прво у пет градова и 14 општина, а од 15. 
до 23. маја 2014. године била је на снази на целој територији РС. 

Поплаве из маја 2014. показале су да је у Србији због 
неадекватног одржавања и коришћења речних корита угрожено 
приобаље водотокова са бујичним хидролошким режимом. Мере 
заштите су биле углавном локалне природе, ограничене на већа насеља 
или значајније индустријске објекте. Поред спасавања људских 
живота, припадници Министарства унутрашњих послова су током ове 
ванредне ситуације учинили да укупна материјална штета на угроже-
ним подручјима буде мања, као и да санирање последица поплава буде 
лакше. С тим у вези, у раду су приказана искуства, људски и матер-
ијални ресурси које је Министарство унутрашњих послова том 
приликом ангажовало. 

Кључне речи: природне катастрофе, еколошка безбедност, 
поплаве у Србији, ванредна ситуација, ангажовање припадника МУП 
Србије. 

 
Увод 

 
Природне катастрофе у великој мери утичу на нарушавање 

еколошке безбедности. Њихови узроци су поремећаји у природи, а 
јављају се и као последице негативних и несмотрених људских 
активности. Велики број еколошких безбедносних претњи у данашње 
време резултат је глобалних климатских промена. Тако глобално 

                                                 
* E-mail: cvijovicmarija89@gmail.com 



СТРУЧНИ РАДОВИ

191БЕЗБЕДНОСТ 3/2014

загревање и климатске промене доводе до учесталости природних ката-
строфа, попут поплава и суша. 

Елементарне непогоде постају природне катастрофе када вели-
чином, интензитетом и неочекиваношћу угрожаваjу здравље и животе 
већег броја људи, материјална добра и животну средину, а чији настанак 
није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних 
служби, органа државне управе и јединица локалне самоуправе. 

Развој друштва је довео и до појаве нових облика непредвиђених 
околности које угрожавају или онемогућавају правилно функционисање 
различитих система, терминолошки одређених као кризне ситуације 
(Даничић, Максимовић, 2014:41). Сложени и бројни друштвени утицаји, 
као и постојање различитих аспеката третирања феномена безбедности, 
попут националне, људске (Ђорђевић, Кековић, 2011:80), економске 
(Илић, Праћа, 2012:114), социјеталне, енергетске, еколошке (Љуштина, 
2009:167), корпоративне (Петровић, Синковски, 2012:86), и сл., 
генерисали су нове приступе у сфери кризног менаџмента. Када је 
Србија у питању, Влада Републике Србије је до сада усвојила неколико 
стратешких докумената који се односе на различита питања од утицаја и 
на животну средину и еколошку безбедност. „Народна скупштина 
Републике Србије у мају 2009. године усвојила је тзв. зелени пакет − 16 
закона из области заштите животне средине. Сви усвојени закони су у 
складу са директивама Европске уније. Овим законима уређује се 
област управљања отпадом, а побољшава се и већ постојећи Закон о 
заштити животне средине.“ (http://www.kombeg.org.rs/ 
aktivnosti/c_tehno/Detaljnije.aspx?veza=445).  

Циљ доношења овог сета закона је заштита свих сегмената 
животне средине (ваздуха, воде, земљишта). Такође, овим прописима 
локалним самоуправама су дата много већа овлашћења и надлежности у 
сектору заштите животне средине. 

Последице природних катастрофа имају директан и индиректан 
утицај на равнотежу природе. Поред непосредних последица по људе и 
материјалне штете, могу да проузрокују и посредне последице као што 
су глад, епидемије, социјални немири, економски слом итд., односно 
последице могу бити далеко теже уколико друштво није спремно на 
адекватан одговор код њиховог настанка (Љуштина, Кнежевић-Лукић, 
2013:2). 

Људи су често принуђени да напусте земљу порекла услед 
комбинација ефеката пренасељености, сиромаштва, глади, епидемија 
или природних несрећа. Процењује се да је број измештених људи услед 
проблема насталих у животној средини подједнак или чак превазилази 
број легитимних избеглица (Димитријевић, 2010:47). 
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Заштита од поплава на реци Дунав представља важан сегмент 
комплекса радова и мера у вези са управљањем речним сливом ове реке. 
Током досадашњег развоја ове области водопривреде, на подручју 
Србије је превасходно примењиван принцип „борбе против поплава“, 
који је подразумевао изградњу значајних и скупих инвестиционих 
објеката (бране, акумулације, насипи, регулација водотока, растеретни 
канали и др.), ради обезбеђења сигурности за људе и добра која се 
налазе у плавним зонама. 

Принцип борбе против поплава био је до последњих деценија 
прошлог века најчешће примењиван и у свету, када је уведен нови 
принцип − живети са поплавама. Овај нови концепт се примењује и на 
реци Дунав, и он тежи усаглашавању захтева тзв. хумане компоненте 
(заштите добара и људских живота) и еколошке компоненте (очување 
или поновно успостављање природних функција и ресурса плавног 
подручја) (Милановић et al., 2010:104). 
 

Ванредна ситуација поводом поплава у мају 2014. године 
 

Србију су у мају 2014. године, у периоду између 13. и 15. маја, 
захватиле велике поплаве какве нису регистроване у последњих 130 
година. Велике количине падавина, које је циклон Тамара донео на 
Балкан, подигао је ниво река у више делова земље, угрожавајући велики 
број људи. У Републици Србији је ванредна ситуација проглашена 15. 
маја 2014. Ванредна ситуација проглашена је у почетку у пет градова и 
14 општина, а од 15. до 23. маја била је на снази на целој територији 
Србије. 

Ванредна ситуација, односно стање наступа када су ризици и 
претње, или последице природних и других незгода, ванредних догађаја 
и других опасности по становништво, животну средину и материјална 
добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице 
није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних 
органа и служби, те је за њихово ублажавање и отклањање неопходно 
употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан режим рада 
(Млађан, 2009:27). 

Упозорења о обилним падавинама прослеђена Сектору за 
ванредне ситуације путем редовних и ванредних упозорења и најава у 
виду текстуалних билтена, електронске поште и смс порука, била су 
јасно истакнута и на wеb страници Републичког хидрометеоролошког 
завода Србије www.hidmet.gov.rs, као и на специјализованим интернет 
страницама www.meteoalarm.rs и www. meteoalarm.eu. 

Након обилних падавина у другој половини априла, ажурирање 
упозорења у оквиру метео аларм система које се до тада вршило за 
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период до краја дана и сутра, пролонгирано је за још 24 сата унапред, 
„тако да је већ у понедељак, 12. маја, степен упозорења за среду 14. мај 
био подигнут на највиши могући ниво (црвени степен упозорења) за 
Централну и Западну Србију, уз упозорење на количину падавина већу 
од 40mm/12h, односно управо за регион који је накнадно највише 
погођен поплавама“ (Службени гласник РС, бр. 52/14). Упозорења у 
оквиру метео аларм система су ажурирана, по потреби, неколико пута 
дневно за период до 72 сата унапред. 

Одлука o проглашавању ванредне ситуације је донета на предлог 
Републичког штаба за ванредне ситуације ради подизања капацитета 
ангажовања свих субјеката заштите и спасавања, као и отклањања 
последица елементарних непогода изазваних поплавама, саопштено је 
после седнице Владе Србије. „Ванредна ситуација у земљи проглашава 
се уколико је процењено да је у земљи стање у којем су ризици и претње 
или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по 
становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и 
интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или 
отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби. Због тога 
је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне 
мере, посебне снаге и средства, уз појачан режим рада, пише у Закону о 
ванредним ситуацијама, а одлуку о проглашењу ванредног стања 
доноси Влада Србије“ (http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-
23.html, приступљено 12. августа 2014). 

Законом је уређено деловање, проглашавање и управљање 
ванредним ситуацијама, као и систем заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара и животне средине од елементарних 
непогода, техничко-технолошких несрећа, удеса и катастрофа, после-
дица тероризма, ратних и других већих несрећа. Регулисане су и 
надлежности државних органа, аутономних покрајина, јединица локалне 
самоуправе и учешће полиције и Војске Србије у заштити и спасавању, 
затим права и дужности грађана, привредних друштава, других правних 
лица и предузетника у вези са ванредним ситуацијама и организација и 
делатност цивилне заштите на заштити, спасавању и отклањању 
последица елементарних непогода и других несрећа. 

Поред примарног, а то је заштита људи и материјалних добара, 
закон предвиђа и финансирање, инспекцијски надзор, међународну 
сарадњу и друга питања од значаја за организовање и функционисање 
система заштите и спасавања. „За руковођење у ванредним ситуацијама, 
што подразумева усмеравање појединаца, делова система и система 
заштите и спасавања, за територију Србије задужен је Републички штаб 
за ванредне ситуације, који образује Влада Србије, за територију 
Аутономне покрајине − Покрајински штаб, који образује извршни орган 
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Аутономне покрајине, а за територију управног округа − окружни штаб 
за ванредне ситуације, који образује Републички штаб за ванредне 
ситуације. Градски штаб образује скупштина града“ 
(http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-23.html, приступљено 12. 
августа 2014). 

Дефинисане су и снаге заштите и спасавања − штабови за 
ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, ватрогасно-спасилачке 
јединице, полиција, Војска Србије, они чија је редовна делатност 
заштита и спасавање, као и привредна друштва и друга правна лица, 
затим Црвени крст Србије, Горска служба спасавања Србије и удружења 
која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање. У објекте и 
средства за заштиту и спасавање спадају склоништа и други заштитни 
објекти, складишта, заштитна и спасилачка опрема и оруђа, опрема за 
оспособљавање и обуку, превозна средства, телекомуникациони и 
алармни уређаји и други материјали који се користе за заштиту и 
спасавање. 

Ванредно стање проглашено је у девет градова (Ваљево, Шабац, 
Лозница, Чачак, Краљево, Јагодина, Ужице, Сремска Митровица, 
Зајечар) и у 31 општини (Пожаревац, Обреновац, Бајина Башта, 
Косјерић, Пожега, Уб, Осечина, Љиг, Лајковац, Мионица, Богатић, 
Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Крупањ, Љубовија, Горњи 
Милановац, Лучани, Ражањ, Алексинац, Дољевац, Смедеревска 
Паланка, Велика Плана, Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Деспотовац, 
Рековац, Трстеник, Шид и Рача). 

Услед наглог пораста нивоа воде реке су се излиле, што је 
довело до тешких последица „у Колубарском, Мачванском, Мора-
вичком, Поморавском округу и београдској општини Обреновац. 
Колубара, Тамнава и река Уб створиле су проблеме у општинама 
Обреновац, Ваљево, Осечина и Коцељева, Јадар у Лозници, Млава у 
Костолцу, Западна Морава и Чемерница у Чачку и Краљеву, Деспо-
товица у Горњем Милановцу, Велика Морава у Јагодини, Параћину, 
Ћуприји и Свилајнцу. Сава је претила да угрози Сремску Митровицу, 
Шабац и Шид. Клизишта су углавном погодила општине у Злати-
борском (Бајина Башта, Косјерић) и Мачванском округу (Крупањ, Мали 
Зворник и Љубовија)“ (http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-
23.html, приступљено 12. августа 2014). 

Током мајских поплава поплављен је велики број кућа, а 
водопривредни и системи снабдевања електричном енергијом били су 
угрожени. У неколико области, посебно у западном делу Србије, у 
близини границе са Босном и Херцеговином, велика количина падавина 
изазвала је активирање клизишта и одрона, поготову у Бајиној Башти, 
Крупњу и Малом Зворнику, где су многе куће и путеви уништени и 
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оштећени. Према подацима МУП-а Србије, „са угрожених територија 
евакуисано је укупно око 31.873 лица, од којих је највећи број смештен 
у прихватилиштима, поплављено је 2.260, а угрожено 1.763 објекта. 
Ангажовано је 3.564 ватрогасца-спасиоца, 847 возила, 429 пумпи и 141 
чамац“ (http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-23.html, 
приступљено 12. августа 2014). 

 
Ангажовање ресурса Министарства унутрашњих послова 

током ванредне ситуације у мају 2014. године 
 

У случајевима ванредних ситуација, припадници Министарства 
унутрашњих послова делују у оквиру националног система заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама (Мијалковић, 2011: 341−347). У 
мају 2014. године њихово ангажовање је отпочело већ са првим 
падавинама које су захватиле делове територије Србије. Након прогла-
шења ванредне ситуације, највећи део овог Министарства се на 
директан или индиректан начин укључио у целокупан процес одбране 
од поплава. 

Ангажовањем припадника Министарства спречено је знатно 
веће изливање великих река у градовима са већом популацијом и у 
насељима низводно, па чак и у приобалним деловима Београда. 
Оваквим превентивним деловањем и ангажовањем великог броја 
припадника МУП-а, других безбедносних служби, Војске и грађана није 
било потребе за додатном евакуацијом становништва у Шапцу и 
Сремској Митровици, што би свакако изазвало велике непријатности за 
становништво, али и значајно повећање материјалних губитака и 
трошкова. 

„За време ванредне ситуације на територији Републике Србије, 
проглашене поводом поплава ширих размера проузрокованих појачаним 
кишним падавинама, Министарство унутрашњих послова је просечно 
дневно ангажовало око 7.300 припадника, при чему је највећи број 
активиран 18. маја – укупно 9.592. На подручју најкритичније општине 
Обреновац највећи број припадника Министарства учествовао је у 
заштити и спасавању људи и имовине 18. маја – 2.285, а на подручју 
Шапца 16. маја – 1.787“ (Сл. гласник РС, бр. 52/14). 

Када је реч о техничким средствима, за време трајања ванредне 
ситуације Министарство је ангажовало највише службених возила 20. 
маја – 1.641, теретних возила 16. маја – 22, аутобуса 16. и 19. маја − по 
36, чамаца 20. маја – 155, хеликоптера свих дана осим 14. маја – по 
седам, два балона са видео надзором 23. маја и специјална моторна 
возила од 18. до 20. маја – по осам. Највећи број пумпи за црпљење воде 
коришћен је 20. маја – 429 (Сл. гласник РС, бр. 52/14). 
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Потребно је нагласити да је МУП Републике Србије у 
извештајном периоду евидентирао утрошак од 31.408.471,35 динара из 
својих средстава. Ови трошкови се односе на гориво, агрегате, ручне 
лампе, заштитну опрему и опрему за спасавање која је додатно 
набављена у периоду ванредне ситуације. Донације из Србије које су 
упутиле домаће компаније и појединци износе 181.492.355,31 динара. 
Вредност укупно издате робе од ових донација износи 172.621.752,30 
динара. Министарство унутрашњих послова је за време трајања 
ванредне ситуације на интерним пумпама остварило промет од 85.071 
литре горива. Примљене хуманитарне донације иностраних влада у 
роби износе 1.404.803,00 евра. 

На евакуацији и пружању помоћи угроженима на поплављеним 
подручјима ангажована је комплетна Противтерористичка јединица 
Републике Србије, Жандармерија, Специјална антитерористичка 
јединица, 2.400 припадника Саобраћајне полиције, 60 припадника 
Управе за везу и крипто-заштиту, 1.085 полицијских службеника опште 
надлежности и 998 припадника цивилне заштите (Полиција данас, 
2014:4). 

Ватрогасци-спасиоци, полиција (Жандармерија, САЈ, ПТЈ, 
Хеликоптерска јединица), Војска Србије, Црвени крст и Горска служба 
спасавања „евакуисали су и спасли преко 31 хиљаду људи, а велики број 
грађана напустио је своје домове након што су од надлежних органа 
добили информације о потреби за евакуацијом. Само из најугроженије 
општине Обреновац евакуисано је више од 25 хиљада људи“ 
(http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-23.html). Многи су били 
смештени у привремена прихватилишта или код породице и пријатеља. 
Одређени број грађана се вратио у своје домове, међутим, многима су 
куће и даље неусловне за живот. 

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије је ангажовао комплетан оперативни састав 
ватрогасно-спасилачких јединица, све специјалистичке тимове за 
спасавање и рад на води, као и специјализоване јединице Цивилне 
заштите за рад на води у угроженим подручјима на спасавању и помоћи 
погођеном становништву, ојачавању насипа и испумпавању воде. 
Припадници полиције, Жандармерије, Војске Србије, Црвеног крста и 
Горске службе спасавања су такође дали велики допринос у помоћи 
угроженима. 

Српским спасиоцима притекли су у помоћ и тимови из Русије, 
Македоније Словеније, Бугарске, Чешке, Немачке, Аустрије, Фран-
цуске, Данске, Мађарске, Црне Горе и Румуније, који су, осим помоћи у 
људству, пружили и помоћ у виду опреме за спасавање, пумпи великог 
и средњег капацитета за испумпавање воде у поплављеним подручјима. 
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Дана 15. маја образован је Оперативни штаб Републичког штаба 
за ванредне ситуације, који је непрекидно дежурао у сали Сектора за 
ванредне ситуације. Оперативни штаб је координирао све активности 
штабова на територији целе Републике Србије, примао захтеве и 
организовао да сви подаци који су пратили ванредну ситуацију – 
поплаву буду обрађивани и да се свим штабовима пружи помоћ. Такође 
је усмеравао појединце, привредна друштва и предузетнике за прику-
пљање неопходне помоћи, водио евиденцију и прикупљао податке о 
исказаним захтевима за пружање помоћи угроженом становништву, 
пружао обавештења евакуисаним грађанима, прикупљао и дистри-
буирао хуманитарну помоћ од појединаца, удружења грађана, привре-
дних друштава и привредника. Обезбеђене су директне телефонске везе 
за комуникацију са свим заинтересованим за пружање помоћи, смештаја 
евакуисаних лица, обезбеђења и транспорта хране, воде, одеће и обуће 
према угроженим подручјима, као и упућивање механизације на 
подручја где је то било неопходно. Координирана је активност пуњења 
џакова песком на Макишу за потребе угрожених градова и општина. 
Песак је камионима приватних превозника, који су се пријавили, 
одвожен за Обреновац, Шабац и Сремску Митровицу. Оперативни штаб 
СВС координирао је активности надлежних органа на евакуацији 
угроженог становништва, активности пријема међународне помоћи и 
пратњу специјализованих тимова од граничних прелаза до места 
одређених за пружање помоћи. 

У мајским поплавама је најтеже поплављен Обреновац, одакле 
је, према подацима МУП-а Србије са терена, „евакуисано око 24.000 
особа. Цео град је био под водом. У Обреновцу је у првих пар дана 
након поплава пронађено 14 беживотних тела, али се број повећао након 
потпуног повлачења воде. Такође, велики је и број угинулих животиња, 
што је представљало велики проблем у данима након поплаве када је 
дошло до наглог раста температуре (интерни подаци Полицијске управе 
за Град Београд, 24. мај 2014). 

Жандармерија је све време учествовала у спасавању у 
Обреновцу, Љубовији, Чачку, Лозници, Шапцу и Сремској Митровици. 
Службеници Жандармерије су возилима и чамцима евакуисали и 
достављали најнеопходније намирнице угроженом становништву у 
Обреновцу. Осам полицијских службеника Треће чете Другог одреда 
непрекидно је четири дана, без одмора, било уз становнике 
обреновачког насеља Гај. Колика је била опасност с којом су се суочили 
говори и податак да је камион Жандармерије остао потопљен приликом 
спасавања детета из бујице, а возач и дете су успели да се спасу чамцем 
ватрогасно-спасилачке јединице (Полиција данас, 2014:10-11). 



Улога Министарства унутрашњих послова у спречавању наступања и отклањању последица ...

198 БЕЗБЕДНОСТ 3/2014

Склањајући се од побеснеле реке, Жандармерија се са грађанима 
Обреновца повукла у Основну школу „Јефимија“. Одсечени од свих 
путева, жандарми су одбили смену, која је једино могла да стигне 
хеликоптером, и остали уз грађане са којима су делили своју храну и 
воду, а ангажовали су се и на проналажењу чамаца и горива. „По 
нестанку струје изгубили су сваку комуникацију са штабом и 
старешинама, али то их није спречило да, ослањајући се на сопствене 
снаге, евакуишу 4.000 људи путем који су сами пробили до Новог моста 
на Сави, одакле је становништво са 86 аутобуса превезено у прихватне 
центре. Припадници Жандармерије радили су као један, заједно са 
колегама из Ронилачког центра и Санитетске групе, која је превозила 
угрожене и указивала медицинску помоћ на лицу места“ (Полиција 
данас, 2014:11). 

Жандарми ангажовани у Копненој зони безбедности одрекли су 
се следовања за неколико дана како би прикупили храну, воду, сокове и 
средства за хигијену за Обреновчане. Рониоци нису стизали ни да оду 
на смену, која је обавезна због времена које смеју да проведу под водом, 
него су одмарали у бази, која је такође била угрожена од Саве и до које 
се вода подигла на само пет центиметара. 

У периоду од 07:00 часова 15. 5. 2014. године, до 16:00 часова 
23. 5. 2014, 70 полицијских службеника (УОСЛ) је било на извршењу 
посебног службеног задатка у вези са ванредном ситуацијом. Том 
приликом полицијски службеници ове ПИ „користили су за спасавање 
људских живота на територији општина Лазаревац и Обреновац два 
службена чамца и шест чамаца приватних лица, који су добијени на 
коришћење без надокнаде. Такође, полицијски службеници ове ПИ 
извршили су заштиту имовинске сигурности на територији коју покрива 
ПУ Сремска Митровица, као и послове и задатке на чувању државне 
границе од 159. до 201. km реке Саве и заштиту имовинске сигурности у 
евакуисаним насељима Јамена, Сремска Рача, Босут и Моровић, 22. и 
23. 5. 2014. године“ (интерни подаци Полицијске управе за Град 
Београд, 25. мај 2014). Током извршавања задатака није било 
повређених и настрадалих радника ПИ за безбедност на рекама, као ни 
оштећења материјално-техничких средстава. Истовремено, вође сектора 
ове ПИ су, по наређењу градоначелника Београда и руководиоца 
кризног штаба Београда, а на основу података досијеа Сектора, 
контактирали привредне субјекте у приобаљу река и обезбедили неко-
лико хиљада кубних метара ринфузног песка, неопходног за пуњење 
џакова којима је изграђена обалоутврда за одбрану од поплава. 

На територији општине Обреновац, у деловима где је то било 
могуће, после повлачења воде је почела дератизација терена и 
прикупљање угинулих животиња како не би дошло до ширења заразе. 
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Из тих разлога је био забрањен повратак евакуисаном становништву у 
своје домове до краја маја 2014. године. 

Из Обреновца и Лазаревца уклоњено је 100 тона угинулих 
животиња. У ноћи између 19 и 20. маја наређена је хитна превентивна 
евакуација становништва Забрежја, а настављена је евакуација 
Обреновца. За евакуацију су биле ангажоване снаге ваздухопловства 
Војске Србије, али је она брзо прекинута јер су мештани одбијали да се 
евакуишу и остајали у својим домовима. 

Велика опасност претила је Термолектрани Костолац, где су 
припадници Сектора за ванредне ситуације, Војске Србије, спасиоци из 
региона и Европе, као и велики број добровољаца из земље и ино-
странства, постављали насипе како би термоелектрану одбранили од 
воде. У погон су стављене и две пумпе великог преносног капацитета од 
2,5 хиљаде кубних метара на сат. Ове пумпе су избацивале воду између 
насипа и термолектране Костолац, преко одбрамбеног бедема, назад у 
корито реке Млаве. 

Пут између Дрмна и Брадарца, код Костолца, прокопан је како 
би се преусмерила вода набујале Млаве која је дошла до трећег појаса 
одбране. Прокопавањем пута направљен је канал којим се вода 
преусмеравала даље од Термоелектране Б Костолац и копова. Тешком 
механизацијом ископан је пут по средини, чиме је прекинут саобраћај у 
оба правца и вода преусмерена од термоелектране и копова. 

Термоелектрана Никола Тесла (ТЕНТ) је такође била у 
опасности од поплава, а њој је највећа опасност претила од река Колу-
баре и Саве, као и од повећања нивоа Дунава. У рад је било стављено 
седам пумпи, како би испумпавале подземне воде и тако смањиле ризик 
да вода допре до електране. Насипи око термоелектране су ојачани са 
20.000 џакова и стање се одржавало под контролом од 18. до 25. маја 
2014. године. 

Имајући у виду обим поплава и број угрожених грађана, 
Министарство државне управе и локалне самоуправе је организовало 
24-часовно дежурство на две локације Министарства (ул. Бирчанинова, 
бр. 6 и ул. Влајковићева, бр. 10 у Београду), а телефони су објављени у 
медијима. „Ова мера је предузета ради подршке грађанима и њиховог 
усмеравања у циљу бржег обавештавања, а тиме и реаговања у пружању 
помоћи најугроженијима од стране државних органа и организација 
надлежних за поступање у ванредним ситуацијама. Највећи број свих 
позива је прослеђиван служби која је образована у Генералном 
секретаријату за координацију потреба за помоћ са Републичким 
штабом за ванредне ситуације“ (http://www.mduls.gov.rs/dokumenta.php 
− Министарство државне управе и локалне самоуправе РС, присту-
пљено 9. августа 2014). Сви захтеви за хуманитарну помоћ, односно 
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понуде за донацију хуманитарне помоћи, су прослеђивани Црвеном 
крсту Србије. Ова мера је требало да омогући бржи и лакши проток 
хитних информација од грађана ка надлежним државним органима или 
организацијама. 

Успостављена је сарадња са Сталном конференцијом градова и 
општина и иницирано пружање помоћи угроженим јединицама локалне 
самоуправе. Једна од мера била је формирање заједничког центра за 
подршку локалним самоуправама у отклањању последица поплава који 
ће имати за циљ да координира потребе локалних самоуправа са 
централним органима. Такође, формирана је база података о потребама 
општинских комисија за процену штете са стручњацима из разних 
области. 

Градови и општине који су претрпели највећу штету од поплава 
су:1 

 на територији Београда: Обреновац, Умка и Лазаревац; 
 Браничевски округ: Костолац; 
 Мачвански округ: Шабац, Мали Зворник, Крупањ, Лозница, 

Љубовија, Владимирци, Коцељева и Богатић; 
 Сремски округ: Сремска Митровица и Шид; 
 Поморавски округ: Свилајнац, Ћуприја, Параћин и Рековац; 
 Колубарски округ: Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Осечина и 

Мионица; 
 Моравички округ: Чачак, Лучани и Горњи Милановац; 
 Шумадијски округ: Рача, Кнић и Топола; 
 Рашки округ: Краљево. 

Подаци о последицама поплавног таласа на путевима од 14. до 20. 
маја 2014. године: 

 мостови: на категорисаним путевима срушено око 30, а 
оштећено око 50 мостова. На општинским и 
некатегорисаним путевима срушено или оштећено око 200 
мостова. 

 путеви: услед одрона или клизишта оштећени су 
категорисани путеви на више деоница; преко 20 
категорисаних путева и више стотина општинских и 
некатегорисаних путева; 

 пруга: бујица је однела део пруге у Тамнави (Уб), у дужини 
око 10 km; 

                                                 
1 http://www.vanredne-situacije.net/vanredne02.htm, приступљено 10. августа 2014. 
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 стамбени објекти: срушено преко 200, оштећено више 
стотина, а неколико хиљада кућа је онеспособљено на 
угроженим подручјима; 

 јавни објекти: преко 50 (највише основних школа); 
 пословни објекти: преко 300 оштећених и онеспособљених 

објеката; 
 енергетски објекти: поплавни талас умањио је поузданост 

система за пренос електричне енергије, посебно виталних 
објеката за пренос из Термоелектране Колубара, и ТЕНТ-а А 
у Обреновцу (Сл. гласник РС, бр. 52/14). 

На web страници Црвеног крста Београд је истакнута листа за 
претрагу евакуисаних лица услед поплава. У питању су званични 
спискови које је прикупио Црвени крст на прихватним пунктовима. 
Највећи број евакуисаних лица је старости преко 60 година. Следе деца 
и старији малолетници са 21% и млади узраста 17-25 година са 18% од 
укупног броја евакуисаних. Најмање је особа узраста 26-39 година 
(14%). 

У складу са смиривањем ситуације на терену, на предлог 
Републичког штаба за ванредне ситуације, Влада Србије је 23. маја 
донела Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији Републике 
Србије, која је остала на снази само у појединим општинама због 
озбиљних последица које су претрпеле. Након повлачења воде, била је 
неопходна биолошка деконтаминација, дезинфекција и чишћење 
погођених подручја, као и дистрибуција лекова, хране и воде за пиће 
преко Црвеног крста. Настављене су активности на санирању клизишта, 
јачању и обнављању насипа, испумпавању воде и др. 

Према информацијама Црвеног крста Србије, средином 
септембра 2014. године преко 600 људи још увек је било ван својих 
домова, углавном са подручја Обреновца, и налазили су се у неколико 
колективних центара од којих су највећи касарна у Обреновцу и бараке 
ПИМ -а у Крњачи. Њихов број веома флуктуира и тешко је бити 
прецизан јер евиденција уласка и изласка из колективних центара није у 
надлежности Црвеног крста Србије. 
 

Закључак 
 

Поплаве из маја 2014. године показале су да је у Србији због 
неадекватног одржавања и коришћења речних корита угрожено 
приобаље водотокова са бујичним хидролошким режимом. Мере 
заштите су биле углавном локалне природе, ограничене на већа насеља 
или значајније индустријске објекте. Због специфичног режима 
водотока (нагли надолазак и кратко трајање великих вода), није било 
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времена ни за какве оперативне мере одбране од поплава, тако да су 
штете биле изузетно велике, а активности надлежних органа су се 
сводиле на помоћ становништву, евидентирање штета и санацију 
објеката након проласка поплавног таласа. Побољшању заштите од 
поплава на мањим водотоцима треба у наредном периоду посветитити 
већу пажњу и због могућег погоршања режима великих вода услед 
климатских промена. 

Од 2004. до 2006. значајно се поправља стање у погледу 
редовног одржавања, али је улагање у инвестиционо одржавање и 
доградњу система за одбрану од поплава и даље недовољно. Актуелно 
стање система за одбрану од поплава на водним подручјима којима 
управља ЈВП Србијаводе одражава чињеница да највећи градови у 
приобаљу Дунава и Саве и у Поморављу немају потребан степен 
заштите и то: Београд, Шабац, Смедерево, Велико Градиште, Голубац, 
затим Ћуприја, Свилајнац, Лесковац и бројна друга места. Стање 
система за одводњавање и заштиту од унутрашњих вода је знатно 
неповољније. Примера ради, на територији Београда око 50 одсто 
црпних постројења је старије од 60 година, а неки агрегати су 
произведени још 1911. године. 

За картирање зона ризика од поплава и пројектовање и изградњу 
насипа, потребно је израчунати меродавне вероватноће појаве великих 
вода. У будућности се концепт заштите од поплава, као део ширег 
контекста еколошке безбедности у Србији, мора базирати на 
савременим светским трендовима, уз уважавање актуелног стања 
система заштите од поплава и економске снаге друштва. На 
површинама захваћеним поплавама увек постоји велика опасност од 
избијања епидемија заразних и других болести. Поплавне воде често 
загађују бунаре са пијаћом водом и стварају погодне услове за развој 
инфективних болести, па се искључују и градски водоводи. Адекватна 
комбинација неинвестиционих и инвестиционих (хидрограђевинских) 
радова и мера треба да обезбеди квалитетно решење интегралног 
уређења и заштите поплавних површина у Србији. 

Када је Република Србија у питању, може се закључити да 
садашње стање заштите од поплава у Србији није задовољавајуће. И 
тамо где су системи заштите изграђени, потенцијални ризик од 
плављења постоји, јер често заштитни објекти нису одговарајући 
(димензије објеката, објекти нису повезани у затворене целине или 
габарити, квалитет и врста уграђеног материјала нису задовољавајући). 
Поред тога, вишегодишња редукција улагања у редовно одржавање 
заштитних објеката је довела до знатног смањења сигурности објеката, 
па самим тим и степена заштите у односу на стање пре проглашења 
ванредне ситуације. 
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Резултати анализе спроведене у овом раду недвосмислено 
показују да су за време ванредне ситуације на територији Републике 
Србије, проглашене поводом поплава ширих размера проузрокованих 
појачаним кишним падавинама, припадници Министарства унутрашњих 
послова својим деловањем, поред најзначајнијег доприноса који се 
огледа у спасавању људских живота, учинили да укупна материјална 
штета на угроженим подручјима буде мања, као и да санирање 
последица поплава буде лакше. 
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The Role of the Ministry of the Interior  
in Preventing 2014 Floods in the Republic of Serbia and 

Mitigating the Effects Thereof 
 
Abstract: In the period between 13 and 15 May 2014, the Republic of 

Serbia was affected by floods unlike any registered in the last 130 years. 
Large amounts of rainfall, which was caused by a cyclone called Tamara, 
raised the level of the rivers in several parts of the country, endangering a 
large number of people. The emergency situation was declared on 15 May 
2014, initially in five cities and 14 municipalities, and was in force 
throughout the territory of Serbia from 15 May to 23 May 2014. 

The floods of May 2014 showed that due to inadequate maintenance 
and use of riverbeds in Serbia the coastal stream with torrential hydrological 
regime was threatened. Protection measures were mainly local in nature, 
limited to larger towns or significant industrial facilities. Improving flood 
protection in smaller streams should receive more attention in future because 
of possible deterioration regarding the high water regime due to climate 
changes. 

The results of the analysis conducted in this paper lead to the 
conclusion that during emergency situation on the territory of the Republic of 
Serbia, declared over the large-scale flooding caused by increased levels of 
rainfall, the personnel of the Ministry of Internal Affairs contributed most 
importantly by saving human lives, but also by minimizing the total damage 
in affected areas and facilitated mitigating the consequences of the floods. 

Keywords: natural disasters, environmental safety, floods in Serbia 
in 2014, emergency situation, protection and rescue of people and property, 
engaging the Serbian Ministry of the Interior personnel 
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Финални аналитички извештај АНВИЛ пројекта - 
критички налази и истраживачке перспективе* 

 
Наредни извештај представља синтезу емпиријских налаза на 

узорку од 22 студије случаја (10 заснованих на интервјуима и 12 Desk 
Research методом) националних система за управљање ванредним 
/кризним ситуацијама1 у Европи (слика 1), које су сачинили парнери 
АНВИЛ пројекта према заједничком аналитичком оквиру и протоколу 
за мапирање. 

На основу отворене дефиниције кризе2 АНВИЛ се фокусирао на 
активности припреме на кризу и кризни одговор. Све студије случаја 
садрже квалитативну анализу и квантитативне кодиране податке. 
Количина расположивих података и информација разликује се између 
земаља али су све студије случаја дале одговоре на сва постављена 
питања у мери у којој је то било могуће. Синтетички извештај нарочито 
документује различитост законских решења и институционалних 
структура, као и оперативних процеса и међусобних односа актера 
кризног управљања и начина на који је уређен систем кризног 
менаџмента у АНВИЛ земљама. Поред тога, системи кризног управ-
љања процењују се с обзиром на три квалитативне мере: ефективност, 
ефикасност и легитимност. Да би се структурирао богати материјал, 
главни налази у оквиру сваке аналитичке секције су сумирани у 
уводним параграфима и наглашени (болдовани) у тексту. Закључци 
указују на развијање доминантних образаца међу европским системима 
кризног управљања, а указано је и на детаљне политичке импликације и 
истраживачке потребе. 

                                                           
* ANVIL Deliverable 4.2: Final Analytical Report Critical Findings and Research Outlooks; 
http://anvil-project.net/wp-content/uploads/2014/02/Deliverable_4.2.pdf 
Ради се о пројекту Анализа система за кризно управљање у европским земљама 
финансираном од стране Европске комисије у оквиру програма ФП7 под бројем 28467. 
Пројекат је детаљно представљен на http://anvil-project.net/ У преводу текста 
изостављене су поједине теме, с обзиром на ограничени обим часописа. Напомена Ж.К. 
1 Упоредо се користи и термин системи цивилне безбедности. 
2 По АНВИЛ методологији кризе су материјализоване озбиљне претње благостању и 
добробити грађана и интегритету и функционисању критичних инфраструктура. 
Методологија разликује „сигнатурне кризе“ као изузетне догађаје који су остали у 
колективном памћењу грађана (нпр. цунами у Азији 2004, или у Србији убиство 
премијера Ђинђића) и типичне кризе које се често догађају (поплаве у Холандији, олује 
у Шведској, пожари у Шпанији и Португалу) (примедба Ж. К.). 



ИЗ СТРАНЕ ЛИТЕРАТУРЕ

207БЕЗБЕДНОСТ 3/204

Системи кризног управљања у Европи:  
критички налази и истраживачке перспективе 

 
Овај извештај приказује дванаест критичких налаза из АНВИЛ 

пројекта којима се отварају будуће истраживачке перспективе. Избор 
одражава резултате из АНВИЛ-овог синтетичког извештаја и из 
дискусија са одабраним стејкхолдерима из држава чланица и 
регионалних организација током АНВИЛ радионице у Лондону у 
новембру 2013. 

Он не нуди свеобухватан, нити преглед литературе по сваком 
тематском кластеру, али се односи на актуелне расправе (’t Hart and 
Sundelius, 2013) и неке текуће истраживачке пројекте који могу да 
допринесу одговарајућим питањима. Идентификоване области се 
односе на: 

 тачан однос између притисака ка конвергенцији и националне 
различитости; 

 различите ефекте које има улога културе у кризном 
управљању; 

 коришћење и еволуцију различитих концепата у европском 
кризном управљању; 

 промену улоге војске у управљању кризама и катастрофама; 
 ефекте на и од централизације и децентрализације у кризном 

управљању; 
 покретачке и инхибирајуће факторе у настанку мултиха-

зардних приступа; 
 националне праксе процене ризика и управљања ризиком; 
 дивергентне улоге грађана и приватног сектора; 
 трошкове кризног управљања и мерење ефикасности; 
 различите индикаторе и разумевање квалитета и перфор-

манси; 
 мeханизме учења и размене најбоље праксе у условима разли-

читости; 
 еволуцију улоге ЕУ и њен потенцијал као интегралног фак-

тора кризног менаџмента. 
 
Eвропски трендови на једној и локални услови на другој страни: 
трансформација, конвергенција и различитост 

 
Националне студије случаја спроведене у оквиру АНВИЛ 

пројекта конзистентно су нагласиле тензију између ширег процеса тран-
сформације и притиска ка конвергенцији на једној страни и истрајавања 
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(опстајања) различитих локалних традиција и структура на другој 
страни. 

Од краја Хладог рата па све до периода који се посматра у 
оквиру АНВИЛ пројекта (2000-2012) сви системи су прошли кроз 
значајне реформе. Одражавајући преображај од система цивилне 
заштите фокусираних на војску, од краја Хладног рата кризни мена-
џмент је сада чврсто усмерен на суочавање са природним катастрофама 
и другим цивилним кризама, укључујући нове и сложене ризике као 
што су поремећаји у функционисању критичних инфра-структура са 
потенцијалним прекограничним распростирањем. Нове бриге су тако 
допуниле или чак замениле доминантни страх од нуклеарног рата у 
Еворпи. Императиви за променом који су уследили резултирали су у 
бројним земљама развојем мултихазардног приступа, јасног цивилног 
примата и неким позајмљивањима од других држава у областима као 
што је процена ризика или унапређена функционална легислатива. Па 
ипак, када се гледа у детаље, постаје очигледно да је степен ових 
промена и њихове тачне узрочне покретаче тешко прецизно одредити. 

Осим тога, трансформација и конвергенција су неуједначене и 
даље постоје поред структурне разноликости. АНВИЛ студије случаја 
показују да постоје значајне разлике када је у питању облик, разумевање 
и последице трансформације. Разлике обухватају различите дефиниције 
кризе, дивергентно коришћење главних концепата као што су 
мултихазарди, о риск менаџмент или различита улога војске у 
унутрашњим кризама. Такође је спорно то колико се ове транс-
формације одвијају само на концептуалном и симболичком нивоу, а 
колико су имплементиране на кохерентан начин дуж линија система 
кризног управљања, све до оперативног нивоа. 

Овај налаз говори о бројним истраживањима о политици 
конвергенције и дифузије. Истраживачи у овој области обично 
идентификују неке знаке за ширење идеја и усвајање сличних политика 
преко граница на основу заједничких концепата или веровања у 
легитимност и ефикасност одређених институционалних и политичких 
аранжмана, али истичу и локалну зависност појединих путања, 
разноврсне (одоздо-на-горе) реформске процесе и генерално упозо-
равају на опрез када се промене објашњавају монокаузалано (Heichel et 
al., 2005). То се такође односи и на случај европеизације и подручја пуне 
надлежности ЕУ, где је можда дошло до већих очекивање хармо-
низације и конвергенције, због релативно јаког институционалног и 
правног оквира. До сада, постоји мноштво доказа о сложености и 
различитој дубини националних процеса адаптације на европске 
захтеве, који су снажно условљени домаћом политиком, националним 
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административним капацитетима и културним наслеђем (Exadaktylos, 
Radaelli, 2011). 

Овај ниво сложености се очигледно односи на област кризног 
управљања (цивилне безбедности), не само зато што надлежности ЕУ 
остају релативно ограничене. ЕУ има више законских и институ-
ционалних капацитета у области сарадње који се тичу полиције и 
кривичног правосуђа (стари „трећи стуб“), што резултира вишеструком 
хоризонталном и вертикалном динамиком сарадње (Den Boer, 2010). 
Међутим, њене надлежности у кључној области цивилне заштите и 
управљања катастрофама, које представљају емпиријски фокус АНВИЛ-
а, углавном остају ограничене на улогу подршке и координације, мада 
постоје неке стабилнија регулаторна овлашћења у сродним областима 
попут заштите од поплава и безбедности хране. Процеси конвергенције 
међу европским националним системима кризног управљања су стога 
или углавном вођени посебним ендогеним развојем, или ширим добро-
вољним или „меким“ процесима управљања који обухватају ЕУ, као и 
друге међународне организације и професионалне мреже (Boin, 
Ekengren, 2009; Hollis, 2010). 

Ипак, управо због чињенице да национални процеси 
трансформација система кризног управљања остају спорни, даља 
истраживања о кључној динамици и диференцијалним механизмима су 
суштински значајна и обећавајућа. Конкретно, студије и пројекти би 
могли да спроводе једну компаративну студију случаја о томе како 
поједине државе реагују на одређене екстерне шокове и/или екстерне 
инструменте управљања у различитим аспектима цивилне безбедности, 
као што су ванредне ситуације повезане са здрављем људи или 
заштитом критичне инфраструктуре, да би се дошло до суптилније 
анализе значаја питања транснационалне динамике наспрам нацио-
налних институционалних и политичких контекста. На пример, један 
истраживачки пројекат ЕУ о таквим компаративним процесима промена 
се тренутно спроводи у области полиције.3 
 
Различити светови кризног управљања?  
Амбивалентна улога културе 

 
Тензија између глобалних притисака ка конвергенцији и 

опстанак локалних традиција и структура доводи до повезане дебате о 
улози националног, историјског и културног наслеђа у безбедносној 
политици и институцијама. У неким областима и димензијама налази 
АНВИЛА-а откривају обрасце који личе на „типичне“ културне клас-

                                                           
3 http://composite-project.eu/ 



Финални аналитички извештај АНВИЛ пројекта - критички налази и истраживачке...

210 БЕЗБЕДНОСТ 3/2014

тере у Европи, али класификације нису униформне и јасне. На пример, 
пожељни степени централизације и децентрализације показују класичну 
диференцијацију између северних и северо-западних земаља које теже 
децентрализацији, и држава Источне и Југоисточне Европе које имају 
више централизоване системе. Други типични културни утицаји између 
земаља су видљиви у особитом нордијском принципу „усаглашености“, 
према коме држава и друштво раде под нормалним правним и 
политичким стандардима чак и током кризних ситуација, или истакнута 
улога формалних волонтерских организација у неокорпоративистичким 
земљама, као што је Аустрија. Међутим, генерално, националне 
безбедносне културе и идиосинкратична искуства изгледа да су важнији 
од регионалних кластера или обично уочених претњи и опасности. 
Индивидуалне студије случаја указују на релевантност различитих 
културних фактора за настанак одређених националних стилова и 
наслеђа. Ово постаје видљиво, на пример, у различитим традицијама у 
вези са улогом војске у унутрашњим оквирима, којa je у великој мери 
обликованa искуствима из прошлости једне земље. Ове индикативнe 
културнe обрасцe не треба прецењивати, тако да се они понекад могу 
заменити, односно допунити другим функционалним и структурним 
одредницама политике и институција безбедности. 

Дакле, резултати АНВИЛ-овог истраживања указују да култура 
има јак утицај на системе кризног управљања у Европи, али на 
специфичан начин у појединим случајевима. Ово отвара простор за нова 
истраживања. Прво, можемо се упитати колико су кохерентни и 
робусни „културни кластери“ идентификовани у неким земљама и у 
неким аспектима. Друго истраживање о усклађености са правом ЕУ, на 
пример, сугерише да заиста постоје различити „светови“ међу земљама 
чланицама ЕУ (Toshkov, 2007; Falkner, Treib, 2008), који условљавају 
перформансе дуж линија свих политика. Другим речима, постоји ли 
неко опште државно наслеђе и улога јавних институција која се одра-
жава на специфичности националних безбедносних система? 

Насупрот томе, будућа истраживања би требало да баце више 
светла на то како култура заиста утиче на развој сваког специфичног 
система цивилне безбедности. Са социолошког и културног аспекта 
одавно је указано на то да су колективни идентитети и веровања од 
кључног значаја за перцепцију друштвених ризика и одговарајућих 
контрамера (Douglas, Wildavsky, 1982; Lodge, 2009). Из перспективе 
студија безбедности, концепт стратешке или националне културе 
безбедности показује да су идеје, перцепције и норме елита које 
управљају војском и воде спољну политику дубоко укорењене у 
историји, и да могу одредити начин на које се земља односи према 
спољашњем свету (Meyer, 2006; Kirchner, Sperling, 2010). Област 
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цивилне безбедности представља се као занимљив истраживачки 
простор из обе ове перспективе. Националне структуре за кризно 
управљање су постепено дошле под цивилну контролу, али су и даље 
остале снажно повезане са државним институцијама и елитама у 
извршној власти, које могу да деле исте дубоко усађене идеје са војним 
и спољнополитичким актерима. Осим тога, сам појам цивилне безбе-
дности и променљиви захтеви када је у питању управљање катас-
трофама су произвели бурне дебате о врстама ризика и сцена-ријима 
претњи који су дошли до изражаја у последњој деценији (De Goede, 
2008; Boyle, Haggerty, 2012). Да би се избегао статички и претерано 
структурални приступ култури, недавна истраживања нас упућују да 
обухватимо не само експлицитне формулације културних веровања и 
норми, већ и шире укорењену „праксу“ безбедносних актера (Neumann, 
2005; Bigo, 2011). Истраживање такође може узети у обзир јавне перце-
пције и ставове шире елите и практичара. 
 
Кoнцепт је важан!  
Teрминолошке иновације и конфузија у цивилној безбедности ЕУ 

 
Током састанка стејкхолдера АНВИЛ-а у Лондону практичари 

су указали да је „концепт важан“ као заједничка тачка оријентације чак 
иако универзална стандардизација често може бити немогућа, а није 
увек ни пожељна (као што се може закључити из претходног излагања о 
културној и структурној разноликости). 

Као пример за коришћење заједничке терминологије практичари 
су навели напоре у НАТО за интероперативним концептима и 
стандардима за планирање и оперативну команду. У принципу, основна 
процена међу стејкхолдерима је да извесно узајамно познавање и 
разумевање може бити од помоћи да се подстакне сарадња и размена. 
Ове изјаве директно се односе на кључни налаз АНВИЛ-а који се 
односи на преовлађујуће разноликости и делимичну забуну у европској 
терминологији цивилне безбедности. 

АНВИЛ је утврдио да, на апстрактном нивоу, изгледа да постоји 
основно заједничко разумевање о томе шта представља кризу у 
европским земљама. Националне дефиниције обично наглашавају да се 
криза односи на ситуације које утичу на велики број људи, 
инфраструктуру, имовину/робу или друге вредности, и захтевају неки 
облик координације изнад нормалних/редовних структура за управљање 
ванредним ситуацијама. Иза ових општих сличности, међутим, разлике 
између земаља обухваћених истраживањем су значајне, у распону од 
пуких терминолошких размимоилажења па до различитих формалних 
процедура за управљање кризама које се ослањају на специфичне 
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дефиниције. Већина студија случаја документује коришћење других 
општих термина као што су „катастрофа“, „незгода/акцидент“ или 
„ванредна ситуација“, док се „криза“ често користи као више програ-
мски концепт у контексту управљања кризама. Ипак, праг онога што се 
означава као криза се веома различито тумачи, што је повезано са 
различитим степенима формализације и правним последицама, као што 
је пребацивање оперативних надлежности на више нивое власти 
(upscaling) или одобравање посебних ванредних овлашћења. 

Тешкоће ЕУ са превођењем општег Споразума о посвећености 
узајамној помоћи (клаузула Солидарности) у нешто конкретнији правни 
и институционални механизам (Konstadinides, 2013) могу се барем 
делимично објаснити овим дефицитом. Насупрот томе, релативно 
успешно дељење средстава за управљање ванредним ситуацијама у 
Европском механизму цивилне заштите може се посматрати као доказ 
чињенице да оперативна сарадња може да се оствари и у одсуству 
потпуно стандардизованог концептуалног или правничког језика. Дета-
љније студије случаја међудржавне сарадње треба да осветле стварне 
дефиците и потребе у том погледу (Stefanelli, Williams, 2011). У том 
контексту напори које чини амерички федерални систем за управљање 
ванредним ситуацијама у циљу развоја стандардизованије доктрине за 
управљање кризним одговором могу да се користе као илустративно 
поређење (Birkland, DeYoung, 2011). 

Поред дефиниције кризе, и сам појам области цивилне безбе-
дности остаје нејасан и двосмислен, што може отежати формирање 
експертских мрежа, процес учења и структуре за управљање 
комбинованим безбедносним изазовима. Налази АНВИЛ-а указују да се 
термин „цивилна безбедност“ ретко користи у националним диску-
рсима, осим неких примера, као што је немачки безбедносни 
истраживачки програм. Он такође постоји заједно са другим најчешће 
коришћеним терминима као што су „социјетална безбедност“ (societal 
security), који се нарочито користи у нордијским земљама, или термина 
„безбедности домовине“ (homeland security), који је скован у САД.4 Ови 
различити термини очигледно настоје да истакну општу појаву више 
свеобухватних мултихазардних приступа, који се крећу иза секторских 
приступа, и војно доминирајућих појмова Хладног рата. Међутим, 
њихово тачно значење, њихове специфичне разлике и разлози за њихову 
различиту употребу нису увек добро схваћени и остаје нешто простора 
за интерпретације. Штавише, они постоје заједно са етаблираним 
терминима као што су „цивилна заштита“, „цивилна одбрана“ или „кри-
зни менаџмент“, који се у националним језицима понекад различито 

                                                           
4 http://societalsecurity.eu/ 
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преводе и могу бити у вези са важним уставним и оперативним 
последицама. 

Исто важи и за друге истакнуте концепте, као што су „ризик“ и 
„отпорност“. На трагу других истраживача који наглашавају двосми-
слено значење отпорности (Bourbeau, 2013; Joseph, 2013; Prior, 
Hagmann, 2014), АНВИЛ студије случаја су показале да је „отпорност“ 
посебно коришћен термин/концепт у Уједињеном Краљевству, мада се, 
у различитом степену, користи и у другим земљама са потенцијалним 
варијацијама значења. Праксе управљања ризицима, као што су 
свеобухватне анализе ризика, такође су прилично укорењене у неким 
системима кризног управљања, што је случај у Холандији и 
Уједињеном Краљевству, али су у великој мери неуобичајене у многим 
другим земљама. То може да иде заједно са веома различитим врстама 
праксе управљања ризиком и процене ризика. 

Безбедносна истраживања би, према томе, требало да гледају у 
историју појмова или различитих термина, да мапирају њихово 
коришћење у различитим националним контекстима, идентификују 
сличности и разлике, и развију могућности за заједничку термино-
логију. То може добити прилично практичан облик и укључити међу-
собне размене преко концепата или развоја речника. Истовремено, 
истраживања у том правцу била би од директног значаја за академске 
расправе у области (критичких) студија безбедности. Научници су 
спровели концептуалне и дискурзивне анализе термина као што су 
„безбедност“ (Buzan, Hansen, 2009; Balzacq, 2010) и „отпорност“ 
(Kaufman, 2012), показујући да значења ових појмова нису самочи-
гледна, већ зависе од социјалних интерпретација и конструкција и могу 
бити подложна променама. Да би се ова сазнања схватила озбиљно, 
будућа истраживања треба да посматрају и актере који форсирају 
специфичне концепте и праксе − или њихове одређене интерпретације − 
и потенцијалне друштвене и политичке импликације таквих потеза. 
Иако се највећи део литературе фокусирао на друга подручја, постоје 
експлицитне студије о „социјеталној безбедности“ и „цивилној зашт-
ити“ које потенцирају појаву ових концепата у постхладноратовском 
контексту и њихову улогу у трансформацији безбедносних политика и 
структура (Alexander, 2002; Brimmer, 2006; Waever, 2008). 
 
Иза цивилне одбране: будућа улога војске у кризном управљању 

 
Сви системи кризног управљања истраживани у АНВИЛ прој-

екту су, пре свега, цивилни, што представља одраз шире структурне 
трансформације система цивилне заштите од краја Хладног рата. У свим 
испитиваним земљама командoвање и координација обично су у надле-
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жности цивилних органа и то на оном нивоу власти који је одредеђен 
одговарајућим националним законима и традицијама. Тренд цивилне 
контроле је посебно приметан у „новим“ чланицама ЕУ и земљама 
кандидатима, будући да, историјски посматрано, у њима подела између 
цивилне и војне безбедности и није била веома јасна и прецизна. Неке 
од тих земаља су и даље у овом процесу транзиције. Међутим, у свим 
испитиваним земљама војне снаге у случајевима изузетних и проду-
жених криза, као што су велике поплаве, редовно доприносе решавању 
кризе и помажу цивилним властима на њихов захтев ангажовањем људ-
ства и логистичких капацитета, као што су хеликоптери и веће јединице 
за гомилање врећа са песком. Али, независно од различите изложености 
ризицима и претњама, учесталост и лакоћа са којом се ангажује војска 
значајно варира од земље до земље. 

Уочене различитости изгледа да се могу објаснити помоћу 
неколико фактора. Једна логична разлика лежи у укупним ресурсима 
једне земље. Мање земље или оне са скромним ресурсима могу бити 
склоније или чак приморане да се ослоне на војску за помоћ током 
сложених операција одговора на кризе. Следећи (нефункциона-
листички) фактори објашњења су дивергентне националне традиције, 
као што су различити нивои подршке за унутрашњу употребу војске и 
различита искуства са ратним и унутрашњим конфликтима. Земље са 
јаком традицијом цивилне одбране, која датира још од Хладног рата, 
као што је Швајцарска, такође имају посебан поглед на ово питање. Још 
већи утицај имају актуелне дебате и одлуке о укидању милиције и 
обавезног служења војног рока, смањење буџета за одбрану и општа 
трансформација западних армија, које су генерално помериле свој фокус 
од територијалне одбране ка међународним мировним мисијама и 
интервенцијама. Актуелне дискусије и промене могу на различите 
начине и у различитом степену да утичу на унутрашњу улогу и 
расположивост оружаних снага. 

Неки кризни менаџери практичари су истакли да често не знају 
много о улози војске у партнерским земљама, иако војска може бити 
важан фактор у актуелној сарадњи у управљању кризом и заиста је 
одиграла кључну улогу током многих недавних великих криза у Европи. 
Заиста, војска није увек играла важну улогу у стратешкој и концеп-
туалној дебати о кризи и управљању ванредним ситуацијама на 
националном и на нивоу ЕУ. Актери кризног менаџмента обично се 
ангажују првенствено са својим цивилним колегама у другим земљама. 
И интеграција војних актера у политику ЕУ и доношење одлука и даље 
остаје фрагментирана и ограничена, упркос упорним амбицијама за 
изградњу „свеобухватног приступа“ управљању кризама изван граница 
ЕУ. Укратко, постоји значајна потреба да се развије више системског 
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знања о улози и прихватању оружаних снага у управљању ванредним 
ситуацијама унутар националних граница, као и о њиховој потен-
цијалној улози у прекограничним активностима цивилне заштите 
унутар ЕУ и НАТО упоредо. У којој мери војне снаге имају довољно 
легитимитета да предузму операције цивилног одговора на кризе, или 
чак врше команду и контролу? Који тренинг, опрема, правила и 
процедуре су потребни за то? Које су прекограничне кризе које могу 
захтевати војни одговор? И чије војске ће да интервенишу и под којим 
условима? Такође, треба имати на уму глобалну дебату о предностима и 
ограничењима ангажовања војних снага у хуманитарној помоћи и 
ванредним ситуацијама (SIPRI, 2008; Brattberg, Sundelius, 2011). 

Из теоријске перспективе академска литература о стратешким 
културама у Европи може бити користан извор референци јер је 
истраживала различите улоге и перцепције оружаних снага у претежно 
„традиционалним“ војним контекстима (Giegerich, Jonas, 2013). Шта-
више, постоји значајан фонд истраживања о цивилно-војним односима у 
управљању кризама (Norheim-Martinsen, 2012; Hynek, 2011). Иако се 
највећи део односи на међународне интервенције у току и након жесто-
ких сукоба, има разлога да се верује да цивилно − фокусирано управ-
љање кризама током природних катастрофа и сродних догађаја показује 
бар донекле сличну динамику и изазове. 
 
Приватизација кризног управљања?  
Различите улоге грађана и приватног сектора 

 
Грађани, приватне компаније и друштвене непрофитне органи-

зације играју централну улогу у европској цивилној безбедности. 
АНВИЛ студије случаја нуде три критична закључка у овој области: 
преовлађујући недостатак спремности и воље да се послови кризог 
управљања повере приватним компанијама, широка али разнолика 
употреба организација добровољаца и прилично пасиван, али генерално 
позитиван однос са грађанима. Још увек постоје важна питања у свим 
овим областима. 

Прво, у већини АНВИЛ земаља поверавање послова екстерним 
субјектима (аутсорсинг) у управљању кризним ситуацијама није 
преовлађујући тренд. Приватне компаније обично имају ограничену 
улогу на основу законских захтева који се односе на безбедност и 
специјалне послове/задатке у локалном управљању ванредним ситу-
ацијама око производних објеката или инфраструктуре. Неке мање 
„нове“ земље чланице ЕУ са слабијим капацитетима изгледа да су рела-
тивно више заинтересоване за успостављање партнерства између влади-
них агенција и профитно оријентисаних приватних компанија. Шта-
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више, може се уочити настајући тренд повећане координације и умре-
жавања са профитно оријентисаним актерима у вези са „новим“ безбе-
дносним областима, као што су заштита критичне инфраструктуре и 
сајбер безбедност. Ове области подразумевају укључивање специ-
јализованих знања и побољшану комуникацију са програмерима и 
оператерима централних технологија и инфраструктура. 

За будућа истраживања било би интересантно да се сазна више о 
разлозима за оклевање у аутсорсингу, јер логично размишљање 
сугерише да нови безбедносни изазови воде до нових облика управљања 
безбедношћу од стране приватних актера (Bryden, Caparini, 2006). Осим 
тога, појава нових облика умрежених интеракција поставља важна 
питања, на пример о потреби и могућностима за самоорганизовање 
мрежа ван формалног јавног и јавно-приватног партнерства (Dunn 
Cavelty, Suter, 2009). 

Друго, организације добровољаца дају важан допринос у 
остваривању цивилне безбедности у већини земаља АНВИЛ-а. Степен 
организационе кохерентности и формализација сарадње између јавних 
агенција и друштвених актера, међутим, значајно варирају. Посебно 
земље Централне Европе са неокорпоративистичком традицијом, као 
што су Аустрија и Мађарска, прихватају формализовано укључивање 
званично регистрованих организација са великим чланством и виде ово 
као једну од основних предности својих система. Насупрот томе, остале 
земље, попут Уједињеног Краљевства, преферирају неформалне ad hoc 
облике добровољног учешћа. У неким југоисточним државама, као што 
су Румунија и Србија, налазимо амбивалентне ставове у вези са 
ангажовањем добровољаца. Али и неке од „старих“ чланица се јаким 
формалним волонтеризмом боре да сачувају висок ниво организованог 
добровољног ангажовања због социјалних изазова као што су демо-
графске промене и растући обим посла. Стога ће бити веома релевантно 
истраживање иновативних облика волонтерског ангажовања унутар и 
изван формалних организација. 

Треће, АНВИЛ студије случаја показују да грађани очекују од 
владе да обезбеди основни степен заштите, али да катастрофе нису међу 
главним бригама грађана у посматраним земљама. Иза овог релативног 
осећаја безбедности, нивои забринутости су већи у неким земљама 
(нарочито у већини „нових“ чланица и Италији), док су грађани Хола-
ндије и скандинавских земаља најмање забринути. Подршка системима 
цивилне безбедности је прилично висока. 

Налази АНВИЛ-а указују на укупно низак ниво информисаности 
међу грађанима у вези са приправношћу на кризу и одговором на њу, са 
просеком од око 27 одсто у ЕУ, према подацима Евробарометра. Ово 
иде руку под руку с прилично пасивном комуникацијом и едукацијом о 
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приправности и одговору. С једне стране, то указује на одређени 
недостатак јавног интереса и свести, али, такође, може да се тумачи као 
знак отпорности и способности европских друштава да се одупру 
паничним ставовима. Шире истраживање јавног мњења, које иде иза 
података Евробарометра, би у том смислу било корисно. 
 
Управљање европском цивилном безбедношћу:  
ЕУ као интегративни актер цивилне безбедности? 

 
АНВИЛ се фокусирао на различитости националних система 

цивилне безбедности у Европи, јер је ово неопходно пре него што може 
да се развије добро утемељена процена транснационалне сарадње и 
иницијатива ЕУ у овој области. Међутим, ту није важно само проу-
чавање интеракције ЕУ са националним системима цивилне безбе-
дности; истраживање такође треба да погледа и како се на нивоу саме 
ЕУ управља опасним материјама. Дакле, „цивилна безбедност“ и управ-
љање кризом изгледа да се појављују као нове и међусекторске области 
управљања безбедношћу ЕУ, те се поставља питање колико је ЕУ дал-
еко од тога да постане интегративни фактор у овој области. Назире се 
опасност од нових прекограничних ризика, почев од климатских 
промена и прекида у функционисању критичне инфраструктуре, 
пандемија или терористичких напада, што је охрабрило позиве за 
комплетнију приправност и одговор механизама који штите грађане од 
мултихазарда који се протежу преко функционалних граница. ЕУ је 
изградила одговарајуће механизме за прекограничну помоћ у 
катастрофама и управљању кризама. То се огледа у „клаузули 
солидарности“ (Solidarity Clause), постављеној у Лисабонском уговору, 
текућим ревизијама ЕУ механизма цивилне заштите и у новофор-
мираном Европском центру за сарадњу и одговор у ванредним ситу-
ацијама (European Emergency Response Cooperation Centre). Осим тога, 
ЕУ се може ангажовати на утврђивању више надлежности за 
регулисање и олакшавање релевантних акција у областима као што су 
спречавање поплава, безбедност хране или руковање опасним 
материјама. Дакле, „цивилна безбедност“ и управљање кризама изгледа 
да се појављују као нове и међусекторске области управљања безбе-
дношћу од стране ЕУ. 

Још увек се релативно мало зна о растућој улози ЕУ као инте-
грисаног „кризног менаџера“ и провајдера цивилне безбедности − барем 
када се размишља изван утврђеног дневног реда истраживања које 
обухвата спољну и безбедносну политику ЕУ. Постоје нека недавна 
истра-живања која указују на појаву посебне области политике Евро-
пске уније у унутрашњој безбедности и управљању кризним ситу-
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ацијама, која се бави различитим ризицима и кризама. Истра-живање се 
фокусира на неформалне и „меке“ инструменате, као што су најбоље 
праксе и рецензије колега, као и формални и обавезујући прописи у 
подручјима са утврђеним надлежностима ЕУ (Kaunert et al., 2012; Boin 
et al., 2013). Тачан облик и значење настајуће области управ-љања 
цивилном безбедношћу су ипак и даље у стању флукса. Даља динамика 
ће вероватно доћи из глобалне интеракције ЕУ са другим органима за 
управљање кризама и међународним организацијама. Ове интеракције, 
међутим, сe такође мало разумеју и треба их приближити, заједно са 
емпиријском сложеношћу у оквиру ЕУ. АНВИЛ налази указују да ЕУ 
има извесни потенцијал као актер управљања цивилном безедношћу, 
али и ЕУ се суочава са значајним изазовима и замкама о којима треба 
водити рачуна. 
 

Закључак 
 

АНВИЛ резултати показују да ће системи цивилне безбедности 
у Европи морати да се суоче са неколико нових ризика и криза, и да су 
прошли процес значајне трансформације од краја Хладног рата. У том 
контексту АНВИЛ сугерише специфичну улогу за Европску унију као 
фацилитатора и промотера прекограничне сарадње, узимајући у обзир 
преовлађујућу разноврсност европских система цивилне безбедности 
кроз приступ одоздо-на-горе. Дакле, цивилна безбедност је динамична и 
све значајнија област, али се често превиђа у академским истражи-
вањима у друштвеним наукама, као и у стратешким дебатама о 
безбедносној политици. На основу резултата АНВИЛ-а и разговора са 
стејкхолдерима, овај извештај је био у стању да идентификује низ 
питања и проблема који се могу решити у будућим истраживањима о 
европској цивилној безбедности. Она се крећу од односа између већих 
притисака ка конвергенцији и истрајности различитих локалних тради-
ција и структура, или често збуњујуће и спорне терминологије, до нових 
стратегија управљања ризицима, улоге приватних актера или тешког 
питања квалитета и перформанси. Ова питања захтевају и критички 
осврт и практична решења. Истраживања у свим овим правцима обећа-
вају занимљиве увиде из академске, као и из оперативне перспективе, и 
зато треба да добију научну пажњу и политичку подршку какву 
заслужују. 
 
Попис коришћење литературе може се наћи  
у оригиналној верзији преузетог текста. 
  

Са енглеског превео 
проф. др Желимир КЕШЕТОВИЋ 
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проф. др Желимир КЕШЕТОВИЋ 
Факултет безбедности Универзитета у Београду 
 

Приказ уџбеника 
Безбедност у ванредним ситуацијама 

аутора проф др Драгана Млађана 
 
У издању Криминалистичко-полицијске академије у Београду 

изашао је уџбеник Безбедност у ванредним ситуацијама аутора проф. 
др Драгана Млађана. Уџбеник је написан на 457 страница и организован 
у седам поглавља: 

 Ванредне ситуације, катастрофе, кризе, одрживи развој: 
појмовна одређења и  класификације; 

 Опасност, повредивост и последице ванредних ситуација; 
 Организованост и  припремљеност субјеката државе за ванре-

дне ситуације; 
 Смањење ризика и ублажавање последица ванредних ситу-

ација; 
 Заштита становништва у ванредним ситуацијама; 
 Одговор  и опоравак од насталих  ванредних ситуација; 
 Међународна сарадња  у области  заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама. 
Аутор је свеобухватно приступио проблему ванредних ситуација 

и учинио велики и хвале вредан напор да овако обимну материју 
дестилује, синтетизује и прикаже у уџбеничкој форми. Структура 
уџбеника је добро и логично постављена почевши од појмовног оквира, 
преко описа целог низа опасности до презентирања институционалног 
одговора на ванредне ситуације, редукције ризика и заштите станов-
ништва до повратка у нормалу и међународног институционалног 
оквира за реаговање на ванредне ситуације. 

Што због младости наставно научне дисциплине, што због 
комплексности и мултидисциплинарности феномена, вероватно да нема 
области у којој влада таква терминолошка збрка и концепцијски 
галиматијас као кад је у питању кризни менаџмент/менаџмент катас-
трофа/управљање ванредним ситуацијама. Упркос томе проф. Млађан 
се храбро и прилично вешто ухватио у коштац са овим проблемом и 
покушао да разграничи ванредну ситуацију од ванредног догађаја, кризе  
катастрофе и доведе их у међусобну везу. Исто важи и за појмове 
ванредног стања и ванредне ситуације који се често бркају од стране 
лаика, па и медијских посленика. Извршена је и класификација 
ванредних стиуација по различитим критеријумима (фазе развоја, 
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брзина ширења, обиму/размерама, пореклу/узроку настанка и по 
учесталости) и презентирани су основни теоријски модели удеса и 
катастрофа техногеног карактера као и, данас незаобилазни, концепт 
одрживог развоја. 

Након дефинисања појма опасности уопште, описане су 
природне елементарне непогоде (литосферске, атмосферске, хидро-
сферске и биосферске) и техничко-технолошке  и друштвене опасности. 
Даје се и осврт на глобалне проблеме (демографски раст, еколошке 
проблеме, климатске промене и оштећења озонског омотача, проблем 
обезбеђења хране и воде и измена културних традиција) као извор 
ванредних ситуација и криза. Све ове опасности се доводе у везу са 
повредивошћу/рањивошћу која се рашчлањује на саставне елементе и 
детаљније објашњава. Најзад, елаборирају се директне и индиретне, 
материјалне и нематеријалне, примарне, секундарне и терцијарне 
последице опасности. 

У одељку Организованост и  припремљеност субјеката државе 
за ванредне ситуације посматрају се нормативно правни и органи-
зационо-институционални и технолошки аспекти и место и улога целог 
низа субјеката у систему заштите и спасавања.  

Четврта глава уџбеника представља основне елементе управ-
љања ризиком/риск менаџмента па тако објашњава перцепцију, мони-
торинг и управљање ризиком. 

Пета глава излаже проблематику заштите становништва у 
ванредним ситуацијама и у том контексту обрађује осматрање, рано 
упозоравање, обавештавање и узбуњивање становништва у ванредним 
ситуацијама, средства колективне и индивидуалне заштите, евакуацију 
становништва, прехрамбену безбедност, заштиту од психолошког дело-
вања, пожара, РХБ опасности као и заштиту културних добара. 

Као што се у другом одељку излажу опасности тако се у шестом 
презентирају начини отклањања последица ванредних ситуација изаз-
ваних различитим опасностима, али и проблеми као што су медицинска 
помоћ и кризно комуницирање односно информисање. 

У последњем одељку разматрају се наднационални (глобални) 
институционални аранжмани за управљање ванредним и кризним 
ситуацијама.  

И из овако сумарно приказаног садржаја се види ширина 
обухвата ове књиге. Чини се да би свако од поглавља могло да  буде 
предмет посебне монографије. Веома умешно, проф. Млађан се код 
сваке од тема држао "средњег домета." Није био ни штур и кратак у 
стилу лексикона или енциклопедије, а није отишао у ширину и предуго 
елаборирање проблема, што није било нимало лако. Како код тема код 
којих је "на свом терену" и које га вуку да иде до детаља, тако и код 
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оних које су му мање блиске па мора да тражи додатне изворе да 
надогради основне информације. Цео материјал је веома добро 
систематизован, у мери у којој је то било могуће проблеми су приказани 
сликовито, очигледно, поткрепљено бројним подацима, табелама, 
сликама, мапама графиконима и статистичким подацима. Аутор је 
консултовао чак 306 домаћих и страних актуелних извора које је 
коректно навео у попису литературе. Одсуство сујете, осећај одгов-
орности и стваралачки немир навели су га да се консултује са колегама 
и експертима за поједине области, будући да је немогуће да појединац 
добро познаје тако широку лепезу феномена. Све је то резултирало 
веома вредним рукописом који ће постати незаобилазна литература за 
свакога ко се бави кризама, катастрофама и ванредним ситуацијама.  

Рад је писан јасним језиком и адекватним стилом, разумљивим 
за читаоце. Кроз јасан и прегледан ток излагања у раду је изложен низ 
релевантних научних и стручних информација које су систематизоване, 
уопштене и повезане у компактну целину што даје солидну основу за 
будућа истраживања.  

Књига „Безбедност у ванредним ситуацијама“  проф. др Драгана 
Млађана, урађена је у складу са академским стандардима и у њој су 
систематизована постојећа научна знања и у том погледу, рад 
представља допринос наукама безбедности. С друге стране задовољава 
и све педагошке стандарде и критеријуме који се траже од универ-
зитетског уџбеника. Сигурно је да се ради о књизи коју студенти неће 
бацити кад положе испит, већ ће јој се током каријере често враћати. 
Уколико буду радили у области ванредних ситуација неће је ни 
склањати са својих радних столова.  
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Дијана ПЕТРОВИЋ 
пензионер КПА 
 

Приказ књиге 
Специјална полиција у Београду 1941 – 1944 

од Бранислава Божовића 
 
У поводу обележавања 70-годишњице ослобођења Београда у 

Другом светском рату, октобра 2014. објављена је монографија 
„Специјална полиција у Београду 1941 – 1944“, аутора Бранислава 
Божовића, истакнутог публицисте и историографа. Књигу је издао 
Завод за уџбенике из Београда. Ово дело је наставак и проширено и 
допуњено издање истоимене књиге коју је објавила  Српска школска 
књига 2003. године.   

Бранислав Божовић (1921) аутор је више десетина књига из 
Другог светског рата, поглавито о немачком окупационом систему у 
Србији, ратним злочинима, колаборацији са окупатором, терору над 
становништвом, партизанском покрету, народним херојима и један број 
дела о Београду у ратном периоду 1941 - 1945. У писању се увек руко-
води начелом да се о прошлости говори уз пуно поштовање критичког 
метода историјске науке, што подразумева коришћење архивског, 
историјског материјала и извора и њихово поуздано и непристрасно 
изношење и тумачење с обзиром на време дешавања догађаја.  

Последња у низу је књига, историографско дело „Специјална 
полиција у Београду 1941 – 1944“, друго допуњено и проширено издање 
са више од 200 страница ново истражених докумената, личних досијеа, 
полицијских списа, фотографија и другог историјског, архивског мате-
ријала.  

Трећи рајх успоставља „нови европски поредак“ ратом и 
формира „нову Југоисточну Европу“ у складу са својим интересима. То 
се јасно очитавало у политици коју је Немачка водила у Србији и у 
осталим, ратом распаднутим југословенским државама. Други светски 
рат у Србији је имао све карактеристике казнене експедиције. 
Окупаторска управа у Србији одвијала се кроз ново формиране државне 
институције, које нису имале упориште ни у домаћем уставу ни у 
међународном праву, са људима наклоњеним Немачкој који су сматрали 
да је дошло „немачко време“. Све безбедносне службе Немачке имале 
су своје јаке испоставе у Србији ( АBVER, SIPO, GESTAPO...) Полиција 
безбедности SIPO и Тајна полиција GESTAPO су се изузетно ослањале 
на рад Специјалне полиције као репресивног апарата Управе града 
Београда.  

Кроз три главе и петнаест поглавља детаљно је описанa Специ-
јалнa полицијa која је била део укупне власти и учесник свих збивања, 
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првенствено безбедносних и политичких, за све време окупације. При-
казано је место, улога, рад и одговорност полицијске власти прева-
сходно у Београду и једним делом  у унутрашњости Србије. 

У књизи је дат и концизан преглед рада осталих админи-
стративних једница Управе града у склопу информисања и разумевања 
положаја одељења Специјалне полиције у време рата. Њен рад се 
одвијао по одсецима. IV одсек је био антикомунистички. - По оцени 
управника града Београда Драгомира Драгог Јовановића, 80% целоку-
пног рада Специјалне полиције састојао се од деловања IV одсека, а 
више од половине броја чиновника и две трећине агената Одељења 
специјалне полиције припадало је том одсеку ... (стр.11). Сарадња IV 
одсека са немачком  обавештајно-безбедносном службом била ја на 
завидном нивоу. На хиљаде страница архивске грађе из рата о 
Специјалној полицији и GESTAPO говоре о задовољству Немаца 
сарадњом са окупаторским и квислиншким полицијским старешинама 
широм Србије.  

У првој глави књиге говори се о развоју, организацији и дела-
тности београдске полиције по годинама; хронолошки пресек збивања до 
1944. и бекства полицајаца из Београда и њихових судбина, у првом реду 
полицајаца из Специјалне полиције. Подробније је описана 1941. година 
у којој се ситуирала нова власт, квислиншки поредак и настале друш-
твене прилике у граду. У другој глави дат је аналитички приказ праксе и 
методи рада у постуку са хапшеницима; концентрационом  логору на 
Бањици; сарадњи са Гестапоом и сродним окупаторским службама; о 
подземној и јавној пропаганди и др. Трећа глава се састоји од примера 
рада Специјалне полиције. Цитати, факсимили, фотографије, бројни 
доказни материјали о обрачунавању са идеолошким и политичким 
противницима и неистомишљеницима, суровости, нечовечности, полтро-
нству полиције у односу са Немцима с једне стране и, храбрости, људск-
ости, моралној чврстини али и слабостима ухапшених с друге стране. 
Посебна поглавља посвећена су односу са четничким покретом Драже 
Михаиловића, потрагама за водећим личностима партизанског покрета, 
доказима о сарадњи полицајаца са НОП-ом, општа збивања у окупираном 
Београду и др. Зналачки одабрани документи из историјског, архивског 
материјала помажу у неопходном сагледавању места Специјалне поли-
ције у целокупном безбедносно-полицијском систему окупаторско-
квисли-ншког поретка у Србији, “...њену функцију у очувању тог 
поретка, средства којима се при том служила, као и последице по станов-
ништво узроковане њеним деловањем“ (стр. 15).   

Изузетну вредност књизи дају 18 прилога хронолошко-тематског 
избора докумената којима се поткрепљује све наведено у књизи. Високој 
информативној вредности ове књиге доприносе резимеи на енглеском, 
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руском и немачком језику; регистар употребљених скраћеница; регистар 
личних имена; регистар илустративних примера, посебно фотографије; 
списак извора и литературе тј. необјављена архивска грађа, архиви и 
рукописи као и објављена архивска грађа и периодика.  

Овако, стручно и научно опремљена публикација представља 
незаобилазно штиво за свакога ко се интересује или је у полицијској, 
историјској или некој сродној струци и науци. Писана је јасним стилом, 
прецизним реченицама, концизно износећи суштину описиване појаве 
или личности и сваки навод поткрепљујући одговарајућим библио-
графским записом. Сматрамо је посебно значајном за студенте који 
изучавају националну и историју полиције због обиља аутентичног, 
историјског материјала, непристрасног, аналитичког и истинитог изнош-
ења чињеница и сведочанстава о дешавањима у не тако далекој прош-
лости, а чији утицаји се осећају и данас. Ова књига је и свакако део преп-
реке идеологизованом тумачењу прошлости и „преради“ историје Другог 
светског рата која се последњих деценија јавља на просторима бивше 
Југославије и у Србији.  

Бранислав Божовић, познати и признати историограф и публи-
циста, још једном је својим доследним и стрпљивим истраживањем 
обогатио националну историју, период Другог светског рата, новим 
подацима и свакако допринео критичком промишљању и ставу према 
прошлости.    
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