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ПРЕДГОВОР

Опасности које узрокују катастрофе биће још комплексније 
и озбиљније у будућности. Људи не смеју бити пасивни, већ се морају 

активно укључити у проактивно ублажавање односно отклањање 
последица будућих катастрофа.

Владимир М. Цветковић

Након десетогодишњег бављења наставно-научним радом у об-
ласти студија катастрофа на Криминалистичко-полицијском уни-
верзитету и на Факултету безбедности Универзитета у Београду, 
стекли су се научни и педагошки услови да напишем уџбеник који 
представља синтезу свих различитих сегмената теоријских дос-
тигнућа у домену савременог управљања ризицима од катастрофа. 
Реч је о релативно младој научној дисциплини на овим просторима 
и првом делу у којем се систематски и свеобухватно елаборирају све 
мере и активности које савремени менаџери ризика од катастрофа 
морају предузимати у различитим фазама (ублажавање, припрема, 
одговор и опоравак) савременог управљања у катастрофама, како би 
се спречиле или смањиле негативне последице све учесталијих при-
родних и техничко-технолошких опасности. 

Уџбеник је намењен студентима основних, мастер и докторских 
студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду и на 
Криминалистичко-полицијском универзитету, али и широј научној 
и стручној читалачкој публици (истраживачи у области студија без-
бедности интервентно-спасилачких служби и др.) која све више увиђа 
неопходност детаљнијег разумевања мултидисциплинарног приступа 
идентификовању, анализи и третману ризика од катастрофа. Садржај 
уџбеника је усклађен с наставним планом и програмом предмета Уп-
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рављање ризицима у ванредним ситуацијама, који се изучава на трећој 
години основних академских студија на Факултету безбедности. При-
ликом писања уџбеника посебно се водило рачуна о испуњености 
стандарда у вези с научно-струч ним, педагошким и дидактичко-ме-
тодичким захтевима, због чега је коришћена и обимна научно-струч-
на грађа многих релевантних страних и домаћих аутора. Осим тога, 
аутор је у писању уџбеника користио праву ризницу својих научних 
и стручних радова који су научно верификовани од стране бројних 
међународних и домаћих рецензената. Осим тога, већина резултата 
истраживања која сам спровео у земљи и у иностранству инкорпори-
рана је у уџбеник с циљем његовог обогаћивања научно верификова-
ним чињеницама. Непроцењиво искуство у раду са студентима омо-
гућило је да текст буде ослобођен додатног научног промишљања које 
би отежало усвајање основних знања у области управљања ризицима 
од катастрофа. Аутор је учинио напор на стручном, научном и педа-
гошком плану, али и поред тога могући су пропусти. Зато све добро-
намерне примедбе и сугестије са захвалношћу прихватам.

Прво издање уџбеника има и одређена ограничења као последицу 
недовољне теоријске развијености научне дисциплине и тек треба да 
допринесе стварању услова за изградњу теорије. Посебно бих нагла-
сио да уџбеник представља прво такво штиво објављено на српском 
језику на нашим просторима што ће умногоме значити унапређивању 
знања и професионалних компетенција широј стручној јавности. Уџ-
беник је настао под великим утицајем проф. др Владимира Јаковље-
вића, шефа Катедре студија управљања у ванредним ситуацијама и 
еколошке безбедности на Факултету безбедности Универзитета у Бе-
ограду, као и проф. др Драгана Млађана и проф. др Бобана Милојко-
вића с Криминалистичко-полицијског универзитета, који су ме несе-
бично и с пуно ентузијазма увели у наставе и истраживања у области 
студија катастрофа. 

Посебно захваљујем рецензентима проф. др Владимиру Јаковље-
вићу, проф. др Славољубу Драгићевићу, проф. др Бобану Милојковићу 
и проф. др Желимиру Кешетовићу, као и уредницима проф. др Срђану 
Милашиновићу и проф. др Драгану Млађану, који су умногоме допри-
нели модерности и унапређењу структурираности и садржајности 
уџбеника. Несебично захваљујем и осталим професорима и научним 
истраживачима, који су својим научним радовима директно или ин-
директно допринели развоју управљања ризицима од катастрофа као 
важне научне дисциплине, а пре свега проф. др Станимиру Костадино-
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ву, проф. др Јасмини Гачић, проф. др Слободану Миладиновићу, проф. 
др Александри Љуштини, проф. др Дејану Бошковићу и доц. др Ивану 
Новковићу. Наравно, за непроцењиву подршку захвалан сам и члано-
вима Научно-стручног друштва за управљање ризицима у ванредним 
ситуацијама, као и мојим студентима, будућим менаџерима ризика од 
катастрофа, који су својим стручним полемикама, сугестијама и идеја-
ма пробудили оно најлепше и најјаче у мени и подстакли ме да смогнем 
снаге, стрпљења и енергије да напишем своје прво уџбеничко дело. На 
крају, својој породици и пријатељима срдачно захваљујем за разуме-
вање, љубав и подршку које су ми свакодневно пружали током писања.

Београд, 2020. године     Аутор





Уџбеник Управљање ризицима у ванредним ситуацијама пос-
већујем студентима Факултета безбедности Универзитета у Београ-
ду и Криминалистичко-полицијског универзитета, будућим профе-
сионалним менаџерима безбедности и криминалистима који ће бити 
заокупљени изазовима, ризицима и претњама безбедности. Следите 
своје снове и не допустите да вас било каква препрека заустави на 
том путу, јер имате и снаге и енергије да промените свет. Верујте у 
себе и снови ће вам се обистинити.





МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 1
Резиме поглавља ПОГЛАВЉЕ

У првом поглављу уџбеника износе се концептуалне основе и обе-
лежја управљања ризицима од катастрофа као наставно-научне дис-
циплине. Објашњавају се корени настанка и услови развоја ове, ре-
лативно младе научне дисциплина на нашим просторима, која је ак-
туелизована и проистекла из цивилне заштите. Нарочита пажња се 
посвећује описивању предмета научне дисциплине и њеном разгра-
ничењу од других, сродних дисциплина. Притом, посебно се описују 
области научног сазнања које су важне за управљање ризицима од 
катастрофа: етиологија угрожавања безбедности људи ризицима од 
катастрофа изазваних природним или антропогеним факторима; ме-
тодолошка питања у области катастрофа; феноменологија катастрофа 
и опасности; угроженост и отпорност на катастрофе; интегрисано уп-
рављање ризицима од катастрофа; превенција и ублажавање ризика 
од катастрофа; припремљеност за ризике од катастрофа; реаговање на 
ризике од катастрофа; опоравак од катастрофа; информациони сис-
теми и управљање ризицима од катастрофа; међународна сарадња у 
области смањења ризика од катастрофа и правни оквири смањења ри-
зика од катастрофа. Након темељног разматрања предмета научне дис-
циплине, даје се преглед природе и обележја теоријске еволуције мето-
да научног истраживања у области катастрофа. Указује се на поједине 
специфичности и кључне карактеристике околности које су допринеле 
даљој специјализацији и усавршавању методолошких оквира много-
бројних и вишедеценијски спровођених истраживања. Штавише, овде 
се даје и дубљи осврт на квантитативну и квалитативну истраживач-
ку традицију у области катастрофа. Руководећи се значајем научне 
дисциплине, елаборирају се хеуристички приступ и будућа истражи-
вања катастрофа, која су све актуелнија и развијенија. Свеобухватно 
се сагледавају и описују тренутни изазови и могућности развоја науч-
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не дисциплине. Посебно се наглашава да друштвене јединице никада 
нису биле заштићене од различитих манифестација природних или 
техничко-технолошких ризика. Имајући у виду да ће уџбеник кори-
стити и студенти мастер и докторских академских студија, као и други 
заинтересовани научници или истраживачи, пажљивим одабиром, у 
кратким али довољним цртама за опште упознавање, интерпретира-
ни су најзначајнији теоријски оквири изучавања катастрофа: теорије 
спремности, угрожености, отпорности, комплексних система, плани-
раног понашања, ургентних норми, одлучивања, симболичког инте-
ракционизма итд. На крају поглавља, критички се сагледавају пара-
дигме које су се искристалисале у истраживањима катастрофа и које 
представљају неке од основних претпоставки или правила за поимање 
стварности о мултидимензионалној природи катастрофа.

Кључне речи: управљање ризицима; наставно-научна дисциплина; 
еволуција метода истраживања; теоријски оквири истраживања; 
истраживачка традиција; будућност истраживања катастрофа; изазови 
и могућности научне дисциплине; извори података; парадигме.

Циљеви учења

 �  Разумевање управљања ризицима од катастрофа као наставно-на-
учне дисциплине.

 �  Упознавање с предметом управљања ризицима од катастрофа у 
ширем и у ужем смислу.

 �  Свеобухватно сагледавање и разумевање метода истраживања ка-
тастрофа.

 �  Усвајање знања о најзначајнијим теоријским оквирима изучавања 
катастрофа: теорије спремности, угрожености, отпорности, ком-
плексних система, планираног понашања, ургентних норми, одлу-
чивања, симболичког интеракционизма итд.

 �  Упознавање с основним парадигмама и њиховим развојем у истра-
живањима катастрофа – парадигме инжењерства, понашања, раз-
воја и комплексности.

 �  Добијање информација о теоријској еволуцији научне дисциплине и 
њеном разграничењу од других, сродних дисциплина и концепата.
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1. Управљање ризицима у ванредним ситуацијама 
као наставно-научна дисциплина

Оног дана када наука почне проучавати нефизичке појаве, 
у наредних десет година напредоваће више него 

у свим ранијим вековима своје историје.
Никола Тесла

Управљање ризицима у ванредним ситуацијама јесте релативно 
млада наставно-научна дисциплина на нашим просторима, имајући 
у виду да је актуелизована и проистекла из цивилне заштите која већ 
годинама постоји у српским академским круговима. Oдређенe про-
менe стратешких усмерења од реактивних ка проактивним обрасци-
ма делања и понашања људи условиле су и промене у датој области 
интелектуалног истраживања и друштвене праксе, што је допринело 
осмишљавању и увођењу наставно-научних садржаја из области уп-
рављања ризицима од катастрофа на Факултету безбедности Универ-
зитета у Београду и на Криминалистичко-полицијском универзитету. 
Њиховим издвајањем из цивилне заштите као проактивне компонен-
те која се бави смањењем ризика од настанка догађаја који условљавају 
предузимање мера цивилне заштите, они се постепено осамостаљују 
и изграђују као аутономне и посебне научне дисциплине. Паралелно 
с развојем теорије о катастрофама, унапређено је и научно знање о 
свим, различитим фазама интегрисаног управљања ризицима од ката-
строфа, као што су ублажавање, припремљеност, одговор и опоравак 
од катастрофа. Данас су студије управљања ризицима од катастро-
фа посебно актуелизоване, имајући у виду све учесталије катастро-
фе које непрестано отежавају функционисање друштвених јединица. 
Захваљујући свеобухватним настојањима научника и практичара у 
овој области, достигнут је висок ниво академског и емпиријског на-
учног сазнања, које непосредно утиче на ублажавање ризика од ка-
тастрофа. Као самостална наставно-научна дисциплина, њено поље 
истраживања континуирано се унапређује и проширује захваљујући 
мултидисциплинарним приступима научника и истраживача из раз-
личитих области. Оснивањем Научно-стручног друштва за упра-
вљање ризицима у ванредним ситуацијама (upravljanje-rizicima.com) 
2018. године, започете су интензивне активности ради окупљања, по-
везивања и узајамног залагања научника и практичара да се унапреди 
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Питања за дискусију

 📋  Објаснити управљање ризицима у ванредним ситуацијама као на-
ставно-научну дисциплину.

 📋  Шта чини предмет управљања ризицима у ванредним ситуацијама 
и какав је његов однос с другим наставно-научним дисциплинама?

 📋  Које се методе примењују у проучавању различитих проблема ис-
траживања у оквиру студија катастрофа?

 📋  Објаснити квантитативну истраживачку традицију и навести не-
колико релевантних истраживања у којима се она примењивала.

 📋  Описати карактеристике квалитативне истраживачке традиције и 
дати конкретне примере у којима се она примењује.

 📋 Зашто се примењује хеуристички приступ у студијама катастрофа?
 📋 Које изазове са собом носи будућност истраживања катастрофа?
 📋  Које су могућности развоја студија управљања ризицима од ката-

строфа?
 📋  Објаснити најзначајније теоријске оквире у истраживању природ-

них и техничко-технолошких катастрофа.
 📋  Шта су парадигме и који је њихов значај у истраживању односно 

разумевању различитих феномена катастрофа?
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