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Драгишић, З: Механизам  цивилне заштите ЕУ и Србија- перспективе 

сарадње 

Проф. др Зоран Драгишић, редовни професор1 

 

Механизам цивилне заштите ЕУ, основан је 2001. године ради обједињавања капацитета 

држава чланица за заједнички одговор на природне катастрофе и техничко-технолошке 

удесе, који надилазе националне капацитете за одговор. Поред тога, све већи број 

безбедносних изазова, ризика и претњи који долазе из природе или као последица 

техничко-технолошких процеса, директно утиче на више држава чланица ЕУ и суседних 

држава, што међусобну сарадњу и координацију на превенцији и отклањању последица 

чини нужном. Република Србија је чланица Механизма постала 2015. Поред Србије, која 

није чланица ЕУ, још пет држава које нису чланице су део Механизма, што показује да се 

активности Механизма не ограничавају само на ЕУ и да Србији сви капацитети које 

предвиђа Механизам стоје на располагању и пре чланства у ЕУ.  

Циљ овог рада је да анализира све капацитете Механизма које Србија може користити за 

развијање властите отпорности на катастрофе, као и процедуре за заједничко деловање у 

случају великих природних и техничких катастрофа. Поред тога, циљ је да се истраже и 

посредне користи које Србија може имати на путу придруживања ЕУ од сарадње са 

Механизмом. 

Кључне речи: Цивилна заштита, Србија, ЕУ, Механизам ЕУ за цивилну заштиту. 

 
1 Универзитет у Београду  - Факултет безбедности. 
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Гачић, Ј: Редефинисање положаја цивилне заштите у Европској унији 

Проф. др Јасмина Гачић, редовни професор2 

 

Као део безбедносне структуре државе цивилна заштита представља јединствен систем 

управљања организационим, техничким, економским и друштвеним активностима 

усмерених на заштиту и спасавање људи, материјалних и културних добара и животне 

средине од опасности природног, техничко-технолошког, ратног и другог карактера. Дуго 

је цивилна заштита била схватана као део политике „унутрашње безбедности“ и била је 

снажно повезана са идејом неприкосновености националног суверенитета. Различити 

концепти су развијени на националном нивоу у зависности од политичког система државе, 

њених капацитета, перцепције претњи и историјског искуства, у циљу стварања 

оптималног система заштите становништва. Последице великих природних и 

антропогених катастрофа  допринеле су промени схватања цивилне заштите као система 

искључиво националног интереса, те су прекогранични ризици и претње побољшали 

међународну сарадњу и координацију на том плану. Циљ овог рада је да прикупи 

релевантне научне тезе и резултате истраживања за подстицање даље расправе о 

будућности цивилне заштите. Резултати рада би требало да укажу на чињеницу да је 

цивилна заштита и даље важна област националног суверенитета. Такође, требало би да 

покаже на неопходност њеног редефинисања и да мисија цивилне заштите Европске уније 

говори о целом пројекту ЕУ и једна је од најопипљивијих инструмената европске 

солидарности.  

Кључне речи: цивилна заштита, катастрофе, међународна сарадња, солидарност, Европска 

Унија  

 

 
2 Универзитет у Београду-Факултет безбедности. 
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Јазић, А: Основни оквири сарадње држава Европске уније у области 

цивилне заштите 

Др Александар Јазић, научни сарадник3 

 

Ради унапредјења међусобне сарадње у области цивилне заштите државе чланице 

Европске уније (ЕУ) формирале су неколико оквира. Ови оквири су Механизам цивилне 

заштите Уније, Европски фонд за цивилну заштиту и РескЕУ, чиме се уједињују средства, 

капацитети и фондови ЕУ намењени функционисању цивилне заштите. Тиме је ЕУ 

истовремено поставила чврсту основу за ефикасније деловање у ванредним ситуацијама, 

али и онемогућила преклапање надлежности. Циљ формирања различитих оквира у 

области цивилне заштите и њихово обједињавање је формирање јединственог система 

цивилне заштите ЕУ који треба да делује уједначено на целој територији ЕУ. То не 

подразумева укидање националних система цивилне заштите држава чланица, већ 

подразумева формирање наднационалног система који треба да пружи подршку 

појединачним системима држава чланица у ванредним ситуацијама. Поменути оквири 

представљају најбољи начин за уједињавање капацитета свих чланица у области цивилне 

застите, а ради снажнијег заједничког одговора у случају ванредних ситуација. ЕУ настоји 

да преко поменутих оквира делује не само на територији својих чланица, већ и у ширем 

контексту. 

Кључне речи: Механизам цивилне заштите Уније, Европски фонд за цивилну заштиту, 

РескЕУ, Европска унија, цивилна заштита, ванредне ситуације. 

 
3 Институт за међународну политику и привреду, Београд. 
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Јефтић, З., Младеновић, М: Оптимална организација цивилне заштите: 

Министарство за ванредне ситуације Руске федерације 

Проф. др Зоран Јефтић, ванредни професор, проф. др Мирослав Младеновић, редовни 

професор4 

 

У свим земљама света цивилна заштита представља организован одговор друштва на 

опасности које угрожавају становништво, материјална добара и животну  средину. 

Цивилна заштита је категоријални појам са јасним  приоритетима и модалитететима 

функционисања  у  заштити јавног интереса - људских живота, материјалних добара и 

животне средине. Конкретна решења појединих земаља су различита. Један број земаља 

има самосталну организацију цивилне заштите, директно одговорну највишем органу 

државне власти у облику министарства, дирекције или агенције (Руска федерација и све 

земље бившег СССР-а, САД.). У другим земљама, ова структура је у належности 

Министарства унутрашњих послова заједно са ватрогаством, као окосницом сваке 

ефикасно конципиране организације цивилне заштите (Немачка, Француска, Швајцарска, 

Мађарска, Србија), док је код једног броја земаља управно смештена у Министарство 

одбране (Шведска, Израел, Словенија).  

Тема овога рада односи се на Министартсво Руске Федерације за ванредне ситуације, које 

се у досадашњем постојању и раду показало као најоптималнији облик организовања за 

успешно спровођење свих потребних мера за мирнодопско ангажовање (у случају 

елементарних непогода, техничко технолошких несрећа и других опасности) и евентуално  

укључивање у одбрамбени систем земље ( у условима ратне збиље). 

Кључне речи: ванредне ситуације, цивилна заштита, цивилна одбрана, национална 

безбедност. 

 

 

 

 
4 Универзитет у Београду-Факултет безбедности. 
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Радиновић, Д: Механизам цивилне заштите европске уније и 

позиционирање Републике Србије у оквирима европске цивилне 

заштите 

Др Дејан Радиновић5 

 

Основни циљ предметног рада је приказ структуре, начина функционисања и организације 

деловања Механизма цивилне заштите Европске уније, уз разматрање различитих 

аспеката међународне сарадње у области ванредних ситуација које пружа систем европске 

цивилне заштите, и анализу паралелних процеса, изазова и могућих праваца развоја који 

произилазе из учешћа Републике Србије у овом програму Европске уније намењеном 

јачању сарадње у области ванредних ситуација. 

Полазећи од схватања да међународна сарадња представља важан сегмент система 

смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама, који подстиче и 

подржава процес развоја националних техничких капацитета и истовременог јачања 

људских ресурса, кроз квантитативни и квалитативни приступ се разматра постојећи ниво 

сарадње, те хипотетички анализира колико би се већим интензитетом отворио простор 

максимизацији ефеката који произилазе из учешћа Републике Србије  у Механизму 

цивилне заштите Европске уније. 

Очекивани резултат односи се на сумирање отворених питања, али и отворених 

могућности које пружа Механизам, уз увид у постојеће процесе и активности које 

самостално спроводи и као национална контакт тачка сходно надлежности на 

међуинституционалном нивоу координира Сектор за ванредне ситуације Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије. 

Кључне речи: Механизам цивилне заштите ЕУ, европска цивилна заштита, међународна 

сарадња у ванредним ситуацијама. 

 

 
5Министарство унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације. Поједини погледи изнети у раду 

одражавају лични став аутора, а не став институције. 
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Бановић, Ј: Утицај кривичног права на смањење ризика од катастрофа 

Мср Јована Бановић, докторанд6 

 

Аутор разматра значај кривичноправне заштите у Републици Србији на смањење ризика 

од катастрофа. Полази се од претпоставке да и кривично право има утицај на ваљану 

примену правила о смањењу ризика од катастрофа, одн. њихову превенцију. Анализа 

почиње теоријским одређењем карактера кривичноправне реакције (супсидијарност, 

генерална и специјална превенција), затим разјашњењем значења појединих појмова који 

чине систем смањења ризика, а део су система националне безбедности земље 

(катастрофе, непогоде, ванредне ситуације, удеси итд). Анализираћемо кривична дела 

попут тешке крађе извршене за време пожара, поплаве, земљотреса или другог удеса, 

неучествовања у отклањању опште опасности, те за ову област карактеристичних дела из 

групе кривичних дела против животне средине и опште сигурности људи и имовине. 

Прописивањем ових кривичних дела (поред одредаба Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама), шире се могућности заштите од 

повреде или угрожавања добара „погођених катастрофама”. Наведеним инкриминацијама 

се додатно „јачају” обавезе грађана као субјеката система смањења ризика од катастрофа. 

Имајући у виду значај безбедносне културе у овој области, испитаћемо адекватност 

постојеће кривичноправне регулативе и размотрити евентуалну потребу за мењањем 

постојећих или увођењем нових инкриминација. Биће дат и осврт на разлоге делегирања 

надлежности у вези са овим појавама. 

Кључне речи: кривично дело, превенција, опасност, катастрофа, ванредна ситуација, 

ризик, надлежност.  

 
6 Универзитет у Београду  - Факултет безбедности. 
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Милошевић, М: Одговорност правних лица за кривична дела против 

животне средине 

Проф. др Младен Милошевић, ванредни професор7 

 

Рад је посвећен разматрању проблема одговорности правних лица за кривична дела 

против животне средине у Републици Србији. Одговорност правних лица за кривична дела 

у Србији је уведена 2008. године, али је број оптужених и осуђених копорација у 

протеклих 14 година занемарљив. Такође, еколошки криминалитет одликује изражено 

висока тамна бројка и веома мали број осуђујућих кривичних пресуда. Иако је очување 

животне средине један од приоритета националне, регионалне и међународне политике,  

чини се да адекватна кривичноправна реакција изостаје. Вреди поменути да су, имајући у 

виду и инострану судску праксу, учиниоци најтежих еколошких кривичних дела управо 

велике корпорације, што је и очекивано, имајући у виду њихове делатности, потребу за 

увећањем профита и опасности које носи употреба појединих савремених високих 

технологија. Аутор отвара питање незадовољавајуће имплементације Закона о 

одговорности правних лица за кривична дела, првенствено у сфери кривичноправне 

заштите еколошке безбедности и указује на могуће узроке постојећег стања. У закључним 

разматрањима, аутор препоручује одређена  нормативна и организациона решења у циљу 

унапређења правног оквира за бробу против еколошког криминалитета.   

Кључне речи: животна средина, еколошки корпорацијски криминалитет, кривичноправна 

заштита, одговорност правних лица за кривична дела. 

 
7 Универзитет у Београду-Факултет безбедности. 
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Џелетовић, М: Еколошка безбедност Републике Србије - изазови и 

перспективе 

Проф. др Миленко Џелетовић, ванредни професор8 

 

Еколошка безбедност друштва, локалне заједнице и појединца је данас приоритено 

политичко и друштвено питање у Републици Србији. Дугогодишњи тренд урушавања 

животне средине, погоршан санкцијама, ратовима, економском транзицијом, привредним 

опоравком и поновном индустријализацијом Републике Србије, створио је озбиљне и 

комплексне еколошке проблеме које сад није могуће једноставно и краткорочно решити.  

Главни проблеми прекомерног загађења ваздуха, воде и тла у Републици Србији 

непосредно су узроковани значајном употребом фосилних горива у енергетском сектору и 

саобраћају, неизграђеном инфраструктуром за пречишћавање ваздуха, отпадних вода и 

рециклирање смећа и несразмерном експлоатацијом природних богатстава. 

Проблем смањења употребе фосилних горива у Републици Србији уско је повезан са 

питањем енерегетске безбедности и економског развоја имајући у виду технолошку 

заснованост постојећих енерегетских и индустријских капацитета и евентуалне трошкове 

преласка на обновљиве изворе енергије. 

Значајнија изградња капацитета за пречишћавање ваздуха, воде и прераду отпада изискује 

значајна економска улагања државе и друштва што би у дугорочном смислу успорило 

темпо економског и привредног развоја Републике Србије. 

Смањење утицаја последица експлоатације и прераде руда, као и употребе фосилних 

горива у енергетском сектору изискује значајна улагања у погледу заштите животне 

средине и санације, што може у великој мери умањити њихову економску исплативост и 

одрживост.  

Кључне речи: еколошка безбедност, еколошки проблеми, еколошка одрживост.  

  

 
8 Универзитет у Београду  - Факултет безбедности. 
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Микић, В: Облици нередовних околности на европском уставном 

подручју 

Др Владимир Микић, научни сарадник9 

 

Прегледом и анализом решења садржаних у референтним уставима европских држава, 

аутор настоји да систематизује облике нередовних околности који су уређени на уставном 

нивоу. Уочено је груписање у моделе према којима постоје опште одредбе о нередовним 

околностима, као и оне у оквиру којих су садржане одредбе које су појединачно посвећене 

ванредном стању, рату и стању природне непогоде. Од правила које упућује на генералну 

учесталост узајамних позајмљивања решења у уставима европских држава не одступа се 

значајно ни у области регулисања нередовних стања. Структура и нормативна 

систематика уставних аката често упућује на то да ли уставописац посвећује једнаку 

пажњу различитим облицима нередовних околности, као и да ли их третира обједињено 

или издвојено. Уставима су утврђени основи за проглашење појединачних облика 

нередовних околности, као и субјекти овлашћени на доношење одлуке о њиховом 

увођењу и укидању. Значајна тема у уставном нормирању која има додирних тачака са 

нередовним стањем чине ограничења људских права и основних слобода и њима 

посвећена посебна пажња аутора рада. 

Кључне речи: Нередовне околности, ванредно стање, рат, стање природне непогоде, 

упоредно уставно право. 

 
9 Универзитет у Београду и Институт за упоредно право. 
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Ђуровски, М: Улога војске и полиције у управљању кризама 

Проф. др Марјан Ђуровски, редовни професор10 

 

Концепт управљања кризом је скуп посебних мера које се предузимају под притиском за 

решавање проблема изазваних кризом. Криза је нестабилно стање у политичким, 

друштвеним или економским питањима, изненадна или одлучна промена. Стога је 

потребна посвећеност одговарајуће комбинације полицијско-војних, цивилних и 

политичких инструмената за помоћ у управљању кризом, стабилизацију 

постконфликтних ситуација и подршку реконструкцији. 

Полиција и војска, као учесници у систему за управљање кризама, треба да обезбеде рано 

упозорење о потенцијалним претњама и могућностима узајамне подршке делова 

полиције, војске и цивилне власти. Требало би јасно предвидети објекте и снаге и начин 

њиховог учешћа у светлу ризика и опасности од унутрашње безбедности и подршке 

спољној безбедности. 

У раду се дефинише како војска може пружити подршку полицији у суочавању са 

претњама безбедности Републике које превазилазе могућности и капацитете полиције. 

Недостатак координације између полиције и војске може довести до низа негативних 

ефеката у процесу планирања и спровођења активности везаних за безбедност и одбрану 

земље, а самим тим и у процесу доношења кључних одлука.  

Кључне речи: кризни менаџмент, полиција, војска, кризна подршка, здружене снаге 

 
10 Факултет безбедности - Скопље, Универзитет „Свети Климент Охридски“. 
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Стефановић, Н., Даниловић Христић, Н., Милијић, С: Разматрања 

просторно-еколошког аспекта безбедности нуклеарних објеката у Србији 

 Др Небојша Стефановић, виши научни сарадник, др Наташа Даниловић Христић, виши 

научни сарадник, др Саша Милијић, научни саветник11 

 

Аспект заштите животне средине и еколошке безбедности значајно је заступљен у оквиру 

просторног планирања и све више добија на значају. Еколошка безбедност је део 

свеукупне безбедности и представља одсуство претњи и опасности од наношења штете и 

угрожавања животне средине и становништва. Просторно и урбанистичко планирање 

треба посматрати као интегрисан и свеобухватан процес, у коме се сагледавају све 

међусобне условљености и решавају конфликтне ситуације у простору. У раду је 

анализиран пример постојеће локације складишта радиоактивног отпада у комплексу 

„Винча”, који се налази на само 12 km од центра Београда, што представља велики 

безбедносни ризик. Систематизовани су међународни критеријуми и услови за локације 

нуклеарних објеката и дат преглед просторних условљености са аспекта геолошких и 

хидролошких услова, заштите простора, распореда становништва, насеља и објеката и др.  

Доказана је полазна хипотеза да локација „Винча“ и њено окружење нису погодни за 

одлагање радиоактивног отпада и да је неопходно испоштовати опште услове који се 

односе на просторни развој локација нуклеарних објеката и заштиту од зрачења. У раду су 

дате препоруке за даљи просторни развој и заштиту на локацији „Винча“ и њеном 

непосредном окружењу.  

Кључне речи: нуклеарни објекат, радиоактивни отпад, еколошка безбедност, просторно 

планирање, локацијска ограничења. 

 
11Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд.  
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Стојановић, Л: Енергетски изазови савременог друштва                                                                     

у контексту одрживог развоја 

Мср Лазар Стојановић, докторанд12  

 

Перманентан раст светског становништва уз осавремењавање свакодневних активности у 

готово свим сферама друштва доводи до повећане потребе за неким обликом енергије. 

Апропо томе остваривање концепта одрживог развоја, доминантног облика еколошке 

борбе, се суочава са мноштвом изазова проистеклих управо из прекомерних енергетских 

потреба. У том смислу потребан је приступ усмерен ка будућности уз апострофирање 

кључних глобалних циљева препознатих на свим конференцијама и самитима из области 

очувања животне средине. Иако најчешћи начини доласка до енергије у основи не иду у 

прилог одрживом развоју, потребно је указати на различите нивое еколошке штетности у 

зависности од конкретног енергента. Имајући у виду компексне енергетске захтеве, 

нарочито у области индустрије, апсолутно анулирање штетних агенаса услед сагоревања 

представља утопију, те је стога примарни циљ усмерен на проналажење „најбезболнијег“ 

начина доласка до преко потребне енергије.  

Циљ рада је недвосмислено указивање на еколошке последице савремене енергетике уз 

представљање основних карактеристика доминантних енергената на којима почива 

савремено друштво. У тој констелацији посебно место заузима природни гас, перципиран 

као енергент будућности, који карактерише релативна усаглашеност и подобност са 

циљевима одрживог развоја. Међутим, корените промене у структури енергетске 

инфраструктуре захтевају финансијску потпору и представљају сложен процес који 

захтева сукцесивно деловање.  

Кључне речи: енергетика, одрживи развој, животна средина, природни гас.  

 
12 Универзитет у Београду  - Факултет безбедности. 
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Станковић, Н: Улога и значај резилијентности за кризни менаџмент – ка 

реконцептуализацији  

Мср Невена Станковић, докторанд13 

 

Трансформација и мултипликација савремених безбедносних ризика учинили су 

ургентном потребу за изменом традиционалне безбедносне парадигме. Додатно, 

акумулација деструктивног потенцијала савремених криза, њихово преливање на све 

сфере јавног и приватног живота, као и припадајућа им тенденција ка глобалном домету 

распростирања, нарочито дискутабилним чине сврсисходност и практичну употребљивост 

тренутно доминантних  постулата кризног менаџмента.  

У раду се полази од хипотезе да је неопходно унапредити постојећи теоријски оквир 

кризног менаџмента, те да би у правцу остварења тог циља фокус теоретичара и 

истраживача требало да буде на резилијентности. Циљ рада јесте указати на улогу и значај 

резилијентности за кризни менаџмент нудећи бројне могућности практичних 

импликација, те подстаћи на интензивнију и продубљенију разраду изведених теоријских 

и емпиријских закључака. У правцу реконцептуализације, настојаће се одговорити на 

следећа истраживачка питања: На који начин су концепти кризног менаџмента и 

резилијентности комплементарни? На који начин се инкорпорирањем премиса 

резилијентности у кризни менаџмент може постићи већи степен спремности и 

приправности, ваљанији одговор на савремене кризе, те бржи и ефективнији опоравак од 

истих? Напослетку, које стратегије стоје на располагању кризним менаџерима и који 

методолошки алати се сугеришу за мерење достигнутог степена резилијентности и 

евалуацију постигнутог прогреса у свим фазама управљања кризама? Мултиметодским 

приступом, уз доминантну примену анализе садржаја и компаративне анализе релевантне 

научне и стручне литературе, настојаће се остварити претходно предочени циљ рада. 

Кључне речи: кризни менаџмент, резилијентност, савремене кризе, мерење 

резилијентности. 

 
13 Универзитет у Београду- Факултет безбедности 
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Кековић, З: Ефекти неизвесности у одлучивању о системским ризицима 

Проф. др Зоран Кековић, редовни професор14 

 

У већини савремених методолошких приступа ризик се дефинише као 'неизвесност у 

остваривању циљева. Системски ризици превазилазе способност било ког система или 

дела система да их ефикасно контролише, што је иманентно модерном друштву, његовој 

комплексности и међузависности. Они означавају прелаз од 'друштва ризика' ка 'друштву 

криза', при чему је структурално померање фокуса од процене ризика ка одлучивању и 

преузимање одговорности за донете одлуке у условима неизвесности од фундаменталног 

значаја за управљање системским ризицима. У раду се проблематизује хипотеза да постоје 

различите димензије неизвесности и њихови ефекти на остваривање циљева одлучивања 

повезаним са дужином трајања поремећаја који генеришу неизвесност како ће систем на 

њих одговорити, амплитудом и обрасцима поремећаја. Циљ је да се дескрипцијом и 

класификацијом различитих приступа одлучивању у условима савремених криза и 

неизвесности дефинишу ефекти управљања неизвесностима засновани на свести о 

системским ризицима. Резултати би требало да омогуће код доносилаца одлука и креатора 

политика развој културе системских ризика која обухвата не само њихово антиципирање, 

већ и ефикасну спремност и одговор на њих. 

Кључне речи: Неизвесност, систем, одлучивање, системски ризик.  

 
14 Универзитет у Београду  - Факултет безбедности. 
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Лазаревић, А: Праћење активности, вредновање постигнутих резултата 

и анализа реаговања, као део циклуса управљања ванредним 

ситуацијама 

Александар Лазаревић, дипл.инж.15 

 

Од ефикасности управљања ванредним ситуацијама у највећој мери зависи колике ће бити 

последице у случају појаве природне или друге катастрофе. Сведоци смо да, без обзира на 

усвојену законску регулативу и уложеног великог напора да се систем заштите и 

спасавања уреди и стално напредује, управљање ванредним ситуацијама не даје увек 

очекиване резултате. Један од разлога таквог одговора на катастрофе је и недовољна 

посвећеност континуираном праћењу свих спроведених активности ангажованих 

субјеката и снага заштите и спасавања, одсуство вредновања постигнутих резултата у све 

четири фазе управљања и несистематичност спроведених анализа. Овај рад ће указати на 

нужну потребу систематичног приступа у праћењу, објективном вредновању резултата и 

анализи управљања ванредном ситуацијом са свим актерима који су у њој учествовали. 

Управо научене лекције и доношење адекватних кључних закључака, поука, препорука и 

свих усвојених мера за унапређење би у многоме повећало ефективност и ефикасност за 

успешније управљање ванредним ситуацијама на свим нивоима у будућности. У раду ће 

бити изнета и позитивна искуства примене праћења, анализе активности и вредновања 

постигнутих резултата окружних и општинских штабова за ванредне ситуације на 

командно-симулационим вежбама на окружном нивоу организованих у протеклом 

периоду. 

Кључне речи: управљање, ванредна ситуација, научене лекције, праћење, анализа, 

вредновање.

 
15 Министарство унутрашњих послова, Сектор људских ресурса, национални тренинг центар за ванредне 

ситуације -  главни полицијски саветник у пензији. 
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Радовић, Д: Примена ГИС-а у управљању ризиком и ванредним 

ситуацијама 

Доц. др Дејан Радовић, доцент16 

 

Географски информациони систем (ГИС) као део Геоинформационих наука, бави се 

комплетним системом креирања, руковања чувања, манипулације, коришћења анализе и 

презентације информација везаних за Замљину површ. У директној је функцији решавања 

фундаменталних проблема/питања произашлих из тог процеса. 

Све релације ванредне ситуације било ког типа, порекла, обима захвата и утицаја на 

ресурсе односе се на Земљину површ. У том смислу менаџмент било које фазе ванредне 

ситуације значајно се унапређује применом ГИС-а. Пре било које ванредне ситуације ГИС 

добија важну улогу у процени ризика и развоја дугорочних стратегија за смањење и 

ублажавање негативних ефеката потенцијалних опасности. У фази припреме за одговор, 

ГИС може да послужи као интегрална подршка систему доношења одлука за свеобухватну 

спремност за деловање у случају акцидента, и/или као преносиви извор података који се 

налази на лицу места. У фази одговора на ванредну ситуацију примене ГИС-а су директно 

везане за планирање процеса евакуације угрожених подручја и мапирање свих садржаја. 

Након катастрофалних догађаја, ГИС постаје саставни део подршке за процену штете, 

обнове, и јавне информисаности. Применом ГИС-а, руководиоци процесом ванредних 

ситуација и хитних случајева добијају подршку у свим елементима који су присутни 

током било које фазе. 

Кључне речи: ГИС, ванредне ситуације. 

 
16 Универзитет у Београду-Факултет безбедности. 
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Томић, М: Природни ресурси као индикатори еколошке безбедности: 

стање и перспективе Републике Србије 

Мср Милош Томић, докторанд17 

 

Свеприсутни тренд интензивне експлоатације природних ресурса на националним и 

глобалном нивоу проузроковао је низ еколошких, политичких и друштвених поремећаја. 

Потреба за здравом животном средином с једне и побољшање стандарда живота људи у 

21. веку с друге стране, често су неспојиви упркос непрестаном формалном наглашавау 

важности концепта одрживог развоја. У теоријском смислу промене (поремећаји) у 

животној средини последица су сложених природних и друштвених узрочно-последичних 

деловања који посматрано у ширем контексту обједињава еколошка безбедности. Сходно 

томе ради што прецизнијег истраживања поменутих промена и превазилажења научног 

проблема недостатка адекватне методологије за истраживање еколошке безбедности на 

територији Републике Србије, као основни индикатори у овом раду идентификовани 

најважнији природни ресурси: вода, земљиште, ваздух и биодиверзитет. У складу са 

пројектованим циљем (систематичан опис стања еколошке безбедности на територији 

Републике Србије уз посебан осврт на стање природних ресурса) као једна од главних 

техника биће примењена анализа садржаја докумената генерисних у оквиру појединих 

националних, међународних и невладиних организција. Према досадашњим подацима 

може се закључити да је тренутно стање еколошке безбедности у Републици Србији 

нарочито нарушено, имајући у виду чињеницу да је главни узрок поремећаја прекомерна 

експлоатација природних ресурса покренута зарад остваривања краткорочних 

финансијских бенефита.    

Кључне речи: еколошка безбедност, одрживи развој, експлоатација природних ресурса.  

 

 
17 Универзитет у Београду  - Факултет безбедности. 
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Јовановић, И: Организовањe штабова за ванредне ситуације у 

Републици Србији 

Игор Јовановић, специјалиста криминалиста18 

 

Елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће су све чешћа појава у сваком 

друштву. Као последица климатских промена и већег експлоатисања животне средине, 

присутан је ризик у свакој земљи без обзира на степен развијености. Елементарне 

непогоде умногоме се не могу спречити, неке чак ни предвидети (земљотрес), али 

последице је могуће ублажити адекватним превентивним мерама, као и благовременим 

реаговањем надлежних служби.  

Република Србија је усвајањем првог системског закона који регулише област ванредних 

ситуација и успостављањем интегрисаног система заштите и спасавања дефинисала 

основне циљеве - заштиту људских живота, материјалних и културних добара, животну 

средину, као и не мање важну друштвену стабилност. Као руководећа тела задужена за 

спровођење овог циља у условима ванредне ситуације, или непосредно пре њеног 

настанка, одређени су штабови за ванредне ситуације.   

Хипотетички оквир рада огледа се у организационом нивоу, припремама као садржају 

организовања, параметрима структуре и организационим перфомансама штабова за 

ванредне ситуације. Циљ рада се огледа у идентификацији, систематизацији и објашњењу 

основних обележја организовања и функционисања штабова за ванредне ситуације у 

Републици Србији и разматрању могућности за њихово унапређење.  

Кључне речи: елементарна непогода, ризик, штаб, ванредна ситуација, организација, 

руковођење.

 
18 Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Национални тренинг центар за ванредне 

ситуације. Поједини погледи изнети у раду изражавају лични став аутора, а не нужно и став институције у 

којој је запослен. 
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Димитријевић, И: Употреба друштвених мрежа у управљању ванредним 

ситуацијама 

Мср Иван Р. Димитријевић, докторанд19 

 

Друштвене мреже већ више од десет година имају огромну улогу у праћењу различитих 

безбедносних ризика и претњи, и то због њихових кључних карактеристика – свакодневне 

масовне употребе и могућности прикупљања података у тзв. реалном времену. 

Информације које могу да се генеришу са друштвених мрежа на основу велике количине 

података коју стварају корисници током одређене ванредне ситуације, могу да буду од 

изузетно великог значаја за надлежне институције, али и за грађане – пре, током и након 

саме ванредне ситуације. Поред тога, разноврсна софтверска решења, али и развој и 

повезивање релевантних база података умногоме олакшавају креирање ових информација 

због могућности аутоматизације ових процеса који могу да помогну код указивања на 

почетак конкретне ванредне ситуације, упозоравања шире јавности о томе, као и код 

адекватне припреме надлежних институција за реаговање на њих. У раду ће бити 

представљене могућности друштвених мрежа и пратећих алата и техника које у процесу 

управљања ванредним ситуацијама могу да помогну за рано упозоравање, правовремено 

реаговање, као и за ублажавање последица катастрофа и других нежељених догађаја. 

Посебан фокус биће стављен на улогу велике количине података (big data) у управљању 

ванредним ситуацијама у савременим околностима. 

Кључне речи: друштвене мреже, big data, базе података, рано упозоравање, ванредне 

ситуације. 

 

 
19 Универзитет у Београду-Факултет безбедности. 
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Ђорђевић, И: Ефикасност система обнове и помоћи као мера одрживости 

заједнице 

Проф. др Ивица Ђорђевић, ванредни професор20 

 

Ефикасност система обнове и помоћи при суочавању са последицама елементарних и 

других непогода катастрофалних размера показује ниво уравнотежености развоја 

друштвено економског система. Ефикасан систем обнове и помоћи подразумева: 

планирање и превентивно деловање у односу на потенцијалне ризике и минимизирање 

негативних утицаја људских активности по природно окружење. За реализацију планова 

неопходно је постојање техничких и финансијских средстава, односно знања и вештина за 

проактивно деловање. Све учесталије природне непогоде, са повременим техничко-

технолошким акцидентима које за последицу имају велико страдање становништва и 

разарање материјалних добара доводе у питање одрживост постојећег модела по коме 

функционише савремена цивилизација. На експертском (академском) нивоу већ су 

идентификовани узрочници и механизми настајања услова за непогоде са катастрофалним 

последицама. Проблем је у различитом вредновању последица од стране експертских и 

профитних кругова. Академска заједница указује на разорне ефекте: изазивање патње код 

становништва, губљење биодиверзитета и у крајњем случају претварање планете у 

средину непогодну за опстанак живог света. На другој страни је логика крупног капитала 

који ставља знак једнакости између интереса за очувањем свог положаја на тржишту и 

опстанка планете. За систем који губи своју тржишну позицију због примене стандарда у 

области заштите природне средине, нестанак живог света на планети је у истој равни као и 

сопствена пропаст. 

Кључни појмови: oдрживост, елементарне непогоде, помоћ и обнова 

 
20 Универзитет у Београду  - Факултет безбедности. 
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Жугић, Ж., Драгојевић, Д., Недељковић, С: Сеизмичко микрозонирање 

као основа за „спуштање“ анализе сеизмичког ризика на ниво локалне  

самоуправе 

Др Жељко Жугић21, мр Дејан Драгојевић, докторанд22, Мср Сандра Недељковић, 

докторанд23 

 

Анализама сеизмичког хазарда и сеизмичког ризика се у Републици Србији у већини 

случајева баве националне институције, док је сеизмичко микрозонирање у већини 

случајева занемарено иако представља битан елемент у тим анализама. Рад ће се бавити 

проблемима у подели надлежности и послова у овој области, као и значају самог посла 

који за резултат има отпорност инфраструктуре и друшва уопште када су елементарне 

непогоде у питању. У раду су приказани различити типови-нивои сеизмичког 

микрозонирања и објашњени су бенефити њихове примене приликом планирања и 

пројектовања грађевинских објеката и инфраструктуре, и пре свега “спуштања“ процене 

сеизмичког и геолошког ризика на ниво локалне самоуправе. Наглашена је важност 

спровођења теренских истражних геолошких и геофизичких радова како за потребе 

прецизније анализе сеизмичког ризика на конкретној микролокацији, тако и са аспекта 

геолошких ризика који се морају узимати у обзир приликом спровођења детаљне 

сеизмичке микрорејонизације. Кроз конкретне примере, објашњени сви ефекти које 

крајњи корисници као што су градови, општине али и индивидуални корисници могу 

имати од сеизмичког миркозонирања. Такође, приказано је како нове технологије могу 

помоћи да се хазарди и ризици мапирају, подаци деле а све у корист мулти-хазард 

приступа у дефинисању и процењивању ризика као и у даљој примени превентивних мера.  

Кључне речи: Сеизмички хазард, сеизмички ризик, микрозонирање, геолошки ризици, 

Регистар ризика од катастрофа. 

  

 

 
21 Влада Републике Србије, Канцеларија за упраљвање јавним улагањима. 
22 Институт за Земљотресно Инжењерство и Инжењерску Сеизологију, ИЗИИС, Универзитет Св. Ћирило и 

Методије, Северна Македонија. 
23 Влада Републике Србије, Канцеларија за упраљвање јавним улагањима. 
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Недељковић, С., Маринковић, М., Жугић, Ж., Бурсаћ, П: Компаративна 

анализа методологија за процену штете након елементарне непогоде 

земаља у региону и међународне заједнице 

Сандра Недељковић24, доц. др Марко Маринковић, доцент25, др Жељко Жугић26, мср 

Петар Бурсаћ, докторанд27 

 

У Републици Србији процена штете након елементарне непогоде врши се на основу 

документа који је усвојен 1987. године за време Социјалистичке Федертивне Републике 

Југославије. Иако изузетно квалитетан по својој структури и намени, Упутство о 

јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода је превазишло 

време и потребно је да се документ уподоби са данашњим потребама. Влада Ребублике 

Србије је формирала радну групу са задатком да изради предлог јединствене методологије 

за процену штета од елементарних и других непогода који је уједно усаглашен са 

међународним стандардима и праксом. Паралелно са овом активношћу, инжењерска 

удружења и групе експерата за сваки од природних хазарда раде на техничким упутствима 

која ће бити компатибилна са јединственом методологијом коју ће усвојити Влада Србије. 

Земљотрес који је погодио Републику Хрватску 2020. године указао је на низ недостатака 

домаћих докумената и тада се за процену штете користила међународна методологија Post 

Disaster Need Assessment. У раду су приказана искуства тима експерата из Србије који су 

били у званичној посети Републици Хрватској након земљотреса у Петињи и Загребу и 

стекли значајна искуства са терена у процени штета, као и кроз сарадњу са кризним 

штабовима који су формирани након земљотреса.   

Кључне речи: Методологија за процену штете, Техничко упуство за процену после 

земљотреса, Категорије оштећења услед земљотреса, ГИС базе.    

 
24 Влада Републике Србије, Канцеларија за упраљвање јавним улагањима. 
25 Универзитет у Београду-Грађевински факултет. 
26 Влада Републике Србије, Канцеларија за упраљвање јавним улагањима. 
27 Универзитет у Београду – Грађевински факултет. 
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Ђурић, У., Бродић, Н: Примена беспилотних летелица за картирање и 

евидентирање настале штете од клизишта 

Доц. др Урош Ђурић, доцент,  мср Ненад Бродић, докторанд28 

 

Друга декада 21. века означила је технолошки бум у развоју и доступности малих 

беспилотних  летелица (дронова). Дронови су постали приступачни широј јавности како у 

ценовном смислу тако и у виду доступности пратеће додатне опреме и сензора. Поред 

развоја самих дронова, паралелно је дошло до развоја напредних алгоритама и 

софтверских окружења која су омогућила манипулацију и обраду података прикупљених 

помоћу сензора монтираних на дронове, на првом месту снимака прикупљених камером 

високе резолуције. У овом раду приказана је могућност примене дронова полу-

професионалне класе за утврђивање деформација насталих у терену као последица 

клижења али и за прелиминарну процену настале штете, нарочито на објектима 

инфраструктуре као што су саобраћајнице и улице. За студију случаја је изабрано 

најпознатије и највеће насељено клизиште Умка код Београда које је снимљено дроном са 

DSLR камером високе резолуције у две епохе (2018. и 2019. године). Након снимања 

извршено је фотограметријско процесирање и добијене су квалитетне топографске 

подлоге за картирање и евидентирање насталих деформација у терену, на саобраћајницама 

и на стамбеним објектима које су последица клизања терена. Подаци добијени на овај 

начин могу да послуже за утврђивање хазарда и ризика од клизишта као и за грубу 

економску процену настале штете, што може бити од велике помоћи доносиоцима одлука. 

Кључне речи: беспилотне, летелице, Умка, клизиште, фотограметрија 

 
28 Универзитет у Београду-Грађевински факултет. 
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Ристић, Р., Милчановић, В., Половина, С., Малушевић, И: Примена 

оперативних планова за одбрану од поплава на водотоковима II реда 

Проф. др Ратко Ристић, Вукашин Милчановић, докторанд, мср Синиша Половина, 

докторанд,  мср Иван Малушевић, докторанд29 

 

Бујичне поплаве представљају најчешћу природну катастрофу у Србији, са више од 130 

људских жртава и материјалним штетама које превазилазе 12 милијарди евра, у периоду 

од 1950 до 2021. године. Јављају се у руралним и урбаним подручјима, где постоји велики 

ризик за безбедност становништва и материјалних добара, углавном на водотоковима II 

реда који су углавном бујичног карактера, наглашено неуједначеног хидролошког режима. 

Једно од најважнијих средстава превенције и правовремене реакције јесте израда 

„Оперативних планова за одбрану од поплава на водотоковима II реда“, који се израђују 

на нивоу локалне самоуправе у складу са „Законом о водама“.  Планови представљају 

основ за практично поступање у случају појаве бујичних поплава, са матрицом која 

обухвата организационе, командне и стручне аспекте.      

Кључне речи: бујичне поплаве, оперативни планови, превентивни радови, катастар 

бујица, ерозиони процеси. 

 

 

 
29Универзитет у Београду- Шумарски факултет, Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 

водних ресурса, Катедра за бујице и ерозију. 
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Кликовац, А: Отпорност Града Смедерева на смањење ризика од  

бујичних поплава и њен утицај на критичну инфраструктуру 

Мср Анита Кликовац30 

 

Отпорност града Смедерева у области смањења ризика од бујичних поплава није на 

задовољавајућем нивоу. На територији града Смедерева евидентирано је око тридесет 

бујичних водотока и њихово опште стање је алармантно. С развојем урбанизације неки од 

њих су уведени у канализационе системе и кишне колекторе, који су углавном 

недовољних димензија за пријем великих вода. Да би се смањиле штете настале од 

поплава бујичних водотока потребно је оперативним плановима сваке године предвидети 

и реализовати одређене радове, Генералним урбанистичким планом Смедерева 

прецизирати плавне зоне, забранити сваку врсту градње у њима и одредити просторе за 

градњу будућих ретензија. Бујичне поплаве наносе велике штете насељима и привреди па 

се степен угрожености од плављења мора анализирати као и утицај природних и 

антропогених чинилаца. Утицај антропогених фактора на стање уређености бујичних 

водотока на подручју Смедерева манифестује се на два начина – пасивна и активна.  Град 

Смедерево спроводи интегралну одбрану од поплава на целој територији града, а циљ овог 

рада је да укаже на основне проблеме у досадашњој заштити од поплава и на могуће 

правце ка којима локална самоуправа Смедерево треба да буде усмерена.  

Kључне речи: отпорност града, хидролошке карактеристике града Смедерева, бујичне 

поплаве, степен угрожености, фазе одбрана од поплава 

 
30 Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуције, Одељење за ванредне ситуације у 

Смедереву. Поједини погледи изнети у раду изражавају лични став аутора, а не нужно и став институције у 

којој је запослен. 
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Плавшић, Ј., Пудар, Р., Павловић, Д: Природи блиска решења као 

одрживе мере за смањење хидрометеоролошких ризика – пример слива 

реке Тамнаве 

Проф. др Јасна Плавшић, редовни професор,31  др Ранко Пудар,32  доц. др Драгутин 

Павловић, доцент33 

 

Поплавни догађаји протекле деценије који су довели до људских жртава и значајних 

поремећаја у функционисању виталних инфраструктурних и производних система у 

Србији, покренули су читав низ активности у смислу организованог друштвеног одговора 

ка смањењу ризика од негативних последица које би изазвале поновљене сличне или још 

неповољније хидрометеоролошке прилике. Пратећи савремене трендове у овој области и у 

складу са документима које је наша држава усвојила у процесу придруживања ЕУ, у овом 

раду даје се приказ холистичког приступа смањењу ризика од хидрометеоролошких појава 

помоћу природи блиских решења. Овакав приступ узима у обзир не само смањење ризика 

као основни циљ мера заштите од поплава, већ и друге циљеве заједнице као што су 

заштита животне средине и одрживи друштвени развој. На примеру слива реке Тамнаве, а 

као резултат истраживачког рада кроз међународни пројекат RECONECT у оквиру H2020 

истраживачког и иновационог програма ЕУ, приказују се прелиминарни резултати 

примене овог холистичког концепта за смањење хидрометеоролошког ризика уз 

разматрање неколико сценарија могућих мера заштите и користи које оне могу донети 

друштвеној заједници.  

Кључне речи: поплаве, ризик, мере заштите од поплава, природи блиска решења, Тамнава 

 
31 Универзитет у Београду - Грађевински факултет. 
32 Pudar Mitigation Consulting, Inc., P.O. Box 680725, Marietta, Georgia 30068, USA.  
33 Универзитет у Београду - Грађевински факултет. 
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Ђукић, А., Бабић, Б:, Лекић, Б., Рајаковић Огњановић, Говедарица О: 

Безбедност снабдевања водом за пиће – планови и активности 

Доц. др Александар Ђукић, доцент34, доц. др Бранислав Бабић, доцент35, доц. др 

Бранислава Лекић, доцент36, проф. др Владана Рајаковић Огњановић, ванредни 

професор37, мср Огњен Говедарица, докторанд38 

 

Снабдевање насеља водом је комунална услуга од виталног значаја за опстанак и развој 

људског друштва. Водоводни системи су рањиви на ненамерне и намерне претње, који 

могу укључивати различите аспекте угрожавања рада система или загађње воде. У случају 

појаве угрожавања безбедности водовода могу се јавити смањење испоручених количина 

воде или погоршање квалитета воде испоручене потрошачима. У случају погоршања 

квалитета воде за пиће неопходно је да се минимизирају потенцијални здравствени ризици 

по становништво. Савремене тенденције у овој области препоручују да процес 

успостављања и одржавања потребног нивоа безбедности снабдевања водом за пиће треба 

да укључи израду и имплементацију плана безбедности водоснабдевања, који обухвата 

следеће четири фазе: планирање и припрема, заштита (детекција и потврда догађаја), 

одговор (планирање и управљање догађајем), санација и опоравак. Планирање 

безбедности снабдевања водом ће помоћи да се идентификују и утврде рањивости система 

и мере за рано откривање акцидената, укључујући комуникацијску стратегију како би се 

омогућио брз и ефикасан одговор.  

Кључне речи: снабдевање водом, безбедност, загађење, рањивост, ризици, заштита. 

 

 
34 Универзитет у Београду – Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, Београд, 

djukic@grf.bg.ac.rs  
35 Универзитет у Београду – Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, Београд, 

babic@grf.bg.ac.rs 
36 Универзитет у Београду – Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, Београд, 

branaj@grf.bg.ac.rs 
37 Универзитет у Београду – Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, Београд, 

vladana@grf.bg.ac.rs 
38 Универзитет у Београду – Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, Београд, 

ogovedarica@grf.bg.ac.rs 

mailto:djukic@grf.bg.ac.rs
mailto:babic@grf.bg.ac.rs
mailto:branaj@grf.bg.ac.rs
mailto:vladana@grf.bg.ac.rs
mailto:ogovedarica@grf.bg.ac.rs
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Станковић, С., Шантрић Милићевић, М., Ашанин, М: Менаџмент 

ризиком у клиничко-биохемијским лабораторијама током пандемије 

КОВИДА-19 

Доц. др Сања Станковић,39 проф. др Милена Шантрић-Милићевић, ванредни професор,40 

проф. др Милика Ашанин, ванредни професор41 

 

Пандемија КОВИД-19 је велики изазов за клиничко-биохемијске лабораторије. Менаџери 

лабораторија суочавају се са захтевима да одрже продуктивност и квалитет 

лабораторијске дијагностике, истовремено штитећи лабораторијско особље од новог 

патогена који је медицинска јавност тек почела да открива. Овај рад описује искуства 

Центра за медицинску биохемију  Универзитетског  клиничког  центра  Србије (ЦМБ 

УКЦС) у менаџменту ризиком у време пандемије КОВИД-19. Овај референтни центар, 

прва акредитована лабораторија у Србији, током пандемије пружио је пацијентима 

оболелим од КОВИД-19 инфекције више од 3,5 милиона услуга из области савремене 

лабораторијске дијагностике.  У раду ће бити описана процена ризика специфична за 

локацију и активности у циљу идентификовања и ублажавања ризика, мерама заштите од 

потенцијалних ризика од инфективних узорака, са фокусом на безбедност особља и 

превенцију излагања биохазарду. Биће анализирана стратегија управљања ризицима ЦМБ 

УКЦС, као и водичи и препоруке IFCC, WHO, CLSI M29A4, коришћени за спровођење 

процене ризика.  Из садашње перспективе, основни услов да се успешно руководи 

ризицима током пандемије јесте благовремена обезбеђеност лабораторијских капацитета, 

односно да лабораторије имају  довољно  особља,  како  би  могле  да  буду  флексибилне 

у свом раду, да особље има и одговарајућу заштитну опрему и ресурсе за рад, као и да су 

руководиоци искусни и спремни да раде ефикасно у кризним ситуацијама, водећи рачуна 

о примени стратегија мотивације и промовисању менталног и физичког здравља 

запослених. 

Кључне речи: пандемија, медицинске лабораторије, КОВИД-19, менаџмент ризиком.

 
39 Универзитетски клинички центар Србије. 
40 Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу. 
41 Универзитет у Београду – Медицински факултет. 
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Булат, П: Функционисање организација у условима пандемије-

управљање кризном ситуацијом 

Проф. др Петар Булат, редовни професор42 

 

Обезбеђивање функционисања организације током пандемије представља велики изазов за 

менаџере. Сам процес обезбеђивања функционисања организације почиње са једне стране 

сагледавањем процеса који су витални за опстанак организације односно процеса који су 

неопходни корисницима услуга и са друге стране расположивим ресурсима организације 

(кадровским, материјални). Задатак менаџера је да својим одлукама обезбеди равнотежу 

ових на изглед супротстављених захтева и самим тим омогући опстанак или чак и 

експанзију организације. У припремама за пандемију треба поћи од формирања тима који 

ће руководити организацијом у условима пандемије. Сагледавајући могућност да у 

условима пандемије постоји велика могућност да неки од кључних руководилаца оболи 

треба у припремној фази одредити најмање по једног заменика за сваког од 

идентификованих руководиоца. У делу плана који се односи на руковођење организацијом 

у току пандемије посебно важан део плана се односи на организацију међусобне 

комуникације руководилаца као и комуникацију руководилаца и запослених. У следећем 

кораку треба идентификовати виталне процесе за организацију, неопходне кадрове за 

одржавање ових процеса (руководеће и извршне), као и неопходне ресурсе за одвијање 

процеса. При планирању кадровских ресурса треба обезбедити адекватан број замена за 

сваког члана тима. У току припреме за пандемију посебну пажњу треба фокусирати на 

превенцију обољевања запослених. Потребно је што агресивније предузети мере за 

едукацију запослених како да својим понашањем смање ризик обољевања. Као и увек у 

бизнису менаџери који у фази припреме за пандемију донесу добре и одрживе одлуке 

обезбедиће успешан опстанак организације током кризе. 

Кључне речи: Кризни менаџмент, Пандемија, Covid 19. 

 
42 Универзитет у Београду-Медицински факултет и Институт за медицину рада Србије, Београд. 
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Лабан, М: Отпорност на пожар и одрживи урбани развој 

Проф. др Мирјана Лабан, редовни професор43 

 

Одржива зграда је дефинисана као зграда са високом ефикасношћу у коришћењу енергије, 

воде и материјала и смањеним утицајем на здравље и животну средину кроз боље 

позиционирање, пројектовање, изградњу, експлоатацију, одржавање и уклањање током 

свог животног циклуса. Да бисмо дизајнирали одрживе зграде, морамо узети у обзир не 

само материјале од којих је зграда направљена, већ и све друге аспекте који утичу на 

животну средину и друштво. 

Концепт отпорности на пожар је способност система, заједнице или друштва да се 

прилагоде, трансформишу и опораве од пожара. Пожари имају бројне ефекте на 

урбанитет, друштво и животну средину: пожари у стамбеним зградама остављају читаве 

породице без крова над главом, те заједница реагује и помаже у збрињавању настрадалих 

и обнови зграда, док пожари у пословним и индустријским објектима остављају људе без 

посла, угашена предузећа, значајан губитак прихода за град и питања здравља и 

безбедности окружења.  

Климатске промене, енергетска ефикасност и одрживост ће несумњиво остати главни 

приоритети урбаног развоја. За постизање одрживих заједница и „обезбеђивање 

просперитета, заштите животне средине и социјалне кохезије“ како је наведено у 

Стратегији одрживог развоја ЕУ, кључно је да се препозна интеракција између отпорности 

на пожар и одрживости. Безбедност од пожара и отпорност на пожар морају бити 

укључени у релевантне политике и прописе.  

Кључне речи: одрживи развој, зграде, отпорност на пожар 

 

 
43 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука.  
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Миленковић, М., Кекић, Д: Финансирање добровољних ватрогасних 

друштава у Републици Србији 

Мср Милош Миленковић44, проф. др Далибор Кекић, ванредни професор45 

 

Добровољна ватрогасна друштва у Републици Србији тренутно представљају значајну 

оперативну компоненту и додатну испомоћ професионалним ватрогасно – спасилачким 

јединицама и локалним штабовима за ванредне ситуације када за тиме постоји потреба. 

Током последње три деценије ова област је у великој мери била запостављена и претило је 

да дође до потпуног девастирања и нестајања добровољних ватрогасних друштава у 

Републици Србији. Међутим, од усвајања Закона о добровољном ватрогаству, који је 

усвојен крајем 2018. године, Министарство унутрашњих послова и Сектор за ванредне 

ситуације започели су и реализовали низ активности у циљу системског развоја 

добровољног ватрогаства. Током овог процеса значајна пажња је усмерена ка 

финансирању добровољних ватрогасних друштава, које тренутно није системски решено и 

то ће представљати основну хипотезу рада са циљем да аутори предложе успостављање 

стабилних извора финансирања који омугаћавају несметан рад и функционисање 

добровољних ватрогасних друштава. Истраживање у раду биће усмерено на анализу 

добровољног ватрогаства у државама у окружењу Републике Србије и начине на које су 

оне регулисале финансирање добровољних ватрогасних друштава. Један од очекиваних 

резултата рада је предлог финансијског модела усмереног и ка националном нивоу и ка 

нивоу јединица локалних самоуправа, који би допринео даљем унапређењу рада 

добровољних ватрогасних друштава. 

Кључне речи: добровољна ватрогасна друштва, финансирање, систем смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, јединице локалне самоуправе 

 
44 Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације. Поједини погледи изнети у раду 

изражавају лични став аутора, а не нужно и став институције у којој је запослен. 
45 Криминалистичко-полицијски Универзитет. 
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Бркић, Ж: Стручно оспособљавање полицијских службеника са 

посебним освртом на ватрогасце - спасиоце 

Др Жељко Бркић46 

 

Аристотел је у својој Политици записао да „ако се понеки лаици разумеју у неке послове и 

вештине, ипак се не разумеју боље него стручњаци“. Квалитетан процес регрутације и 

селекције представља само први корак ка „остручњавању“ полицијских службеника, на 

који се природно наслања процес стручног оспособљавања без којег стандарди професије 

не могу бити задовољени. Колико је овај процес у Србији био грађен, колико је био 

значајан за органе формалне социјалне контроле, а посебно за Министарство унутрашњих 

послова, као једног од носећих стубова система безбедности, настојаћемо да прикажемо у 

овом раду. Најбоље праксе и најбоља искуства која су муком стицана дуго година су била 

преношена као народна песма „с' колена на колено“, а њихова примена зависила је од 

ентузијазма и посвећености како примаоца знања тако и његовог даваоца. Уобличавањем 

примера добре праксе, не само кроз нормативно-правне, него и дидатктичко-методичке 

елементе, стваране су основе за изградњу системског и систематског приступа у процесу 

стручног оспособљавања полицијских службеника. Врло важан сегмент овог 

службеничког апарата чине ватрогасци – спасиоци, и ми ћемо у овом раду дужну пажњу 

посветити систему њиховог стручног оспособавања, који се састоји од основне обуке за 

припадника ватрогасно – спасилачких јединица, као и од процеса стручног усавршавања. 

Кључне речи: оспособљавање, обука, усавршавање, полицијски службеници, ватрогасци 

– спасиоци. 

 

 

 
46 Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Кабинет директора полиције. Поједини погледи 

изнети у раду изражавају лични став аутора, а не нужно и став институције у којој је запослен. 
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Стојановић, Ф: Утицај климатских промена на родну димензију 

безбедности 

Мср Филип Стојановић47 

 

Апстракт: Климатске промене увећавају раскорак између безбедности и родне инклузије, 

односно мењају безбедносну динамику која ће за жене и девојчице у будућности бити све 

неповољнија. Као рањива категорија, жене неретко бивају озбиљно угрожене током 

ванредних ситуација. Узимајући у обзир неравноправан и маргинализован положај жена у 

патријархалним и неразвијеним друштвима, безбедност и благостање жена може бити још 

више угрожено услед изложености природним катастрофама (смештајем у сиромашним и 

неуређеним насељима, плавним подручјима, конфликтним зонама, трусним областима и 

сл.), чиме постају двоструко угрожене – додатном маргинализацијом и директним 

угрожавањем безбедности, здравља и благостања.  

Циљ рада је преглед академске грађе у којој се проблематизује повезаност климатских 

промена са димензијом родне безбедности. Коришћењем концепта људске безбедности 

као основног теоријског полазишта, настоји се сагледавају последица које различити 

аспекти климатских промена (пре свега манифестовани кроз природне катастрофе) 

негативно утичу на жене. Стога је основни методолошки алат анализа садржаја 

релевантних академских текстова, међународних докумената и практичних политика који 

тематизују питање рода, безбедности, ванредних ситуација и климатских промена.  

Кључне речи: ванредне ситуације, природне катастрофе, родна инклузија, родна 

равноправност, климатске промене, људска безбедност. 

 

 

 

 

 

 
47 Универзитет у Београду  - Факултет безбедности, Београд. 
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