
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Мср Предраг Марић, докторанд, генерал полиције, помоћник министра и 

начелник Сектора за ванредне ситуације 

 

Рођен је 14. маја 1964. године у Смедереву, где је завршио основну и средњу 

школу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1990. године, 

где је завршио и специјалистичке студије под називом „Тероризам, организовани 

криминалитет и корупција“. На  Мултидисциплинарним студијама при Универзитету у 

Београду, стекао је звање мастер менаџера у области тероризма, организованог 

криминала и безбедности, одбранивши завршни рад на тему „Специфичности 

управљања ванредним ситуацијама насталим као последица терористичких аката“. 

Стручно се усавршавао у Немачкој, где је успешно окончао чувени Курс за кризни 

менаџмент НАТО школе у Оберамeргау. Уписао је докторске студије на Универзитету 

у Београду-Факултету безбедности, где је положио све испите и одбранио предлог 

пројекта дисертације. По одобреној теми, написао је докторску дисертацију и предао је 

на оцену.  

У Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Управи за 

противпожарну и превентивно-техничку заштиту, запослен је од 1. октобра 1990. 

године. За помоћника министра унутрашњих послова и начелника Сектора за ванредне 

ситуације именован је на седници Владе Републике Србије 17. маја 2007. године. Први 

је начелник и идејни оснивач Сектора за ванредне ситуације. Средином 2019. године је 

стекао чин генерала полиције. Један је од изузетно ретких високих полицијских 

службеника у Европи који је на овом месту провео читавих 13 година, све до одласка у 

пензију, јануара 2021. године.   

На Криминалистичко-полицијској академији у Београду је низ година изводио 

наставу у својству спољног сарадника.  На Факултету безбедности Универзитета у 

Београду је изабран за асистента а затим и предавача ван радног односа на групи 



предмета са Катедре за студије управљања у ванредним ситуацијама и еколошку 

безбедност. 

Носилац је високих државних и међународних ордена, признања и награда. 

Председник Републике га је, поводом Дана државности Републике Србије, 15. фебруара 

2021. године, постхумно одликовао Орденом заслуга за одбрану и безбедност првог 

степена. Одликован је орденом Националног реда за посебне заслуге у рангу витеза 

Француске за посебан допринос приликом изградње система заштите и спасавања и 

самог Сектора за ванредне ситуације. Указом председника Републике Србије одликован 

је златном медаљом за ревносну службу 2011. године. Угледна награда 

„Најбеограђанин“ уручена му је 2009. године. Добитник је награде Европског покрета у 

Србији – Међународног европског покрета: „Допринос године Европи“, 2014. године. 

Добитник је и Прве награде поводом Дана Министарства унутрашњих послова 2004. 

године, за остварене резултате у раду.  

Аутор је књигa „Криминалистичка методика“, „Систем националне 

безбедности“, „Тероризам и организовани криминал“, „Управљање ванредним 

ситуацијамa“, „Промет експлозивних материја“, „Тероризам и ванредне ситуације“, као 

и приручника „Управно-инспекцијски надзор у области заштите од пожара“. Објавио је 

велики број научних и стручних радова у реномираним међународним и истакнутим 

националним научним часописима из области кризног менаџмента, управљања 

ризиком од катастрофа, заштите, спасавања и руковођења у ванредним ситуацијама.   

Говорио је енглески језик. Отац је две ћерке, Мине и Дуње. 

Према неподељеној оцени стручне, академске и шире јавности, био је идејни 

творац и пионир савременог система смањења ризика од катастрофа у Србији. Његова 

лична храброст, преданост, људскост, пожртвованост и мудрост учиниле су га 

легендом службе и струке.  

 


