
Тема: Национални системи кризног 

менаџмента 



Република Србија 

Улога појединих субјеката у управљању кризама у Србији су следеће: 
 

Војска Србије - има три главна задатка: одбрану земље, очување мира и 

заштиту грађана. У пракси је често главни носилац одговора на већину 

могућих  криза,  будући да поседује транспортне и комуникационе капацитете и 

опрему, обучено људство и друге ресурсе неопходне за суочавање чак и са већим 

кризама.  

 

Министарства унутрашњих послова – у његовој унутрашњој организацији 

налази се Сектор за заштиту и спасавање.  

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - задужено је  за 

процену ризика од поплава, праћење нивоа воде у рекама и његову 

регулацију помоћу система брана и других водопривредних објеката. Има 

овлашћења да препоручи проглашавање ванредног стања због поплаве, као 

ризика  или опасности  који захтева  евакуацију цивила и потребу за хитним 

поправкама како би се спречила ванредна ситуација.  



Република Србија 

Министаравство здравља је, са изузетком планова за случај пандемије птичијег 

грипа, велики број својих овлашћења и одговорности за припрему за кризне 

ситуације пренело је на Национални институт за јавно здравље у оквиру кога 

се налази Одсек за биотероризам и кризни менаџмент. Епидемиолошки 

одсек прати епидемиолошку ситуацију у земљи и прикупља на сваке две 

недеље податке о акутним инфекцијама из болница широм земље. 

Министарство здравља такође има Одсек за санитарну инспекцију који је 

задужен за контролу хране и воде као део одговора на поплаве. 

 

Комесаријат за избеглице – образован са задатком да региструје избеглице и 

принудно расељена лица, да организује објекте за њихов смештај и 

снабдевање, као и да координира хуманитарну помоћ коју обезбеђују друге 

организације и агенције, те да иницира међународне институције да помогну 

избеглицама у Србији. Његова улога у домаћим кризама је минимална.  



Република Србија 

Црвени крст Србије - је организација чији је циљ да обезбеди подршку 

цивилима погођеним кризама.  

 

Има комитете у општинама широм земље и представља главног партнера у 

помоћи угроженима при већим кризама.  

 

Током катастрофа своје активности усмерава на обезбеђење склоништа, 

хране и прве помоћи.  

 

У случају криза, мора примити званичан захтев  за помоћ од представника 

локалне или централне власти.  

 

Треба запазити да су сви субјекти  кризног менаџмента у Србији  упућени  и 

на сарадњу са наднационалним организацијама као што су УН, Међународни 

комитет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и невладине организације. 
 



Република Србија 

   Сектор за ванредне ситуације 
 
Законом о ванредним ситуацијама од 29.12.2009. године, формиран је Сектор 
за ванредне ситуације који представља институцију од посебног значаја за 
кризни менаџмент на националном нивоу. 
 
Основна намена му је да обједини све постојеће ресурсе у заштити, 
спасавању и реаговању у ванредним ситуацијама. 
 
Обавља послове нормативне, управне, организационо-техничке, превентивне, 
превентивно-техничке, образовне, информативно-васпитне и друге природе за 
организовање, планирање, спровођење, контролу мера заштите животне 
средине, здравља и материјалних добара грађана, очување услова неопходних за 
живот и припремање за превладавање ситуације у условима пожара, 
елементарних непогода техничких и технолошких несрећа, дејства опасних 
материја и других стања, опасности већих размера које могу да угрозе 
здравље и животе људи и животну средину или да проузрокују штету већег 
обима и пружање помоћи код отклањања последица (смањивање и санацију) 
проузрокованих у ванредним ситуацијама,   
 



Република Србија 



Република Србија 

Значајнији задаци из делокруга надлежности Управе за превентивну су: 
 обављање послова превентивне заштите; 

 
 израда законске регулативе; 

 
 остваривање стручне сарадње у поступку утврђивања узрока пожара, 

експлозија и хаварија и откривања учинилаца кривичних дела у овој области; 
 

 издавање одобрења за локације објеката који производе или складиште 
експлозивне материје, запаљиве течности и гасове; 
 

 обављање надзора у спровођењу мера заштите од пожара у сложеним 
системима производње (дистрибуције електричне енергије, 
водоснабдевања, производњи, промету и ускладиштењу запаљивих течности 
и гасова, наменске индустрије, производњи,промету и превозу експлозивних 
и убојних средстава, производних капацитета хемијске, дрвне, графичке, 
фармацеутске и других индустрија високе пожарне угрожености, јавним 
објектима где се окупља и борави већи број људи, високим објектима и др.); 
 

 



Република Србија 

 

 

Делокруг рада Управе за ватрогасно-спасилачке јединице односи се на: 

 организовање рада управе и унутрашњих организационих јединица ради 

благовременог и законитог вршења послова контроле рада ватрогасних и 

спасилачких јединица, индустријских и добровољних ватрогасних јединица; 

 

 координира деловање ватрогасних и спасилачких јединица у случају већих 

ванредних догађаја; и  

 

 унапређење рада подручних организационих јединица Сектора на ватрогасно 

спасилачким пословима. 
 



Република Србија 

Значајнији задаци из делокруга надлежности Управе за управљање ризиком су: 
 координација и сарадња са министарствима, државним органима, посебним 

организацијама, овлашћеним и оспособљеним правним лицима, јединицама 

локалне самоуправе и субјектима од посебног значаја, другим организационим 

јединицама МУП-а, у циљу смањења ризика од катастрофа, јачању отпорности 

и спремности заједнице и појединца за реаговање на последице катастрофа; 

 
 управљање ванредним ситуацијама и обављање стручно – 

административних послова за потребе Републичког штаба за ванредне 

ситуације; 

 
 израда подзаконских прописа из домена Закона о смањењу ризика од 

катастрофа; 

 

 израда и ажурирање Процене ризика од катастрофа у Републици Србији и 

Плана заштите и спасавања Републике Србије; 

 

 

 

 



Република Србија 

 сарадња са надлежним органима државне управе, другим државним 

органима и јединицама локалне самоуправе на изради Регистра ризика од 

катастрофа и зона непосредног ризика; 

 

 давање сагласности на процене ризика од катастрофа, планове заштите 

и спасавања и планове заштите од удеса за све нивое израде; 

 

 успостављање и вођење оперативних евиденција о штабовима за ванредне 

ситуације и ванредним ситуацијама на територији Републике Србије и 

праћење организације, начина рада и пружање стручне помоћи штабовима за 

ванредне ситуације на свим нивоима образовања; 

 

 успостављање, вођење евиденције и организација рада стручно оперативних 

тимова и оперативних штабова Републичког штаба за ванредне ситуације; 

 

 успостављање и вођење евиденције о снагама и капацитетима правних лица у 

складу са Одлуком о одређивању субјеката од посебног значаја Републике 

Србије; 
 

 

 

 



Република Србија 

 НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР 112 врши рано упозоравање, обавештавање и 

узбуњивање грађана о потенцијаним опасностима од елементарних 

непогода и других несрећа; 

 
 пријем, обраду, прослеђивање, обавештавање и размену информација о 

непосредним претњама и настанку опасности; 

 

 координацију са оперативним центрима 112 и окружним штабовима за 

ванредне ситуације; 

 

 прикупљање и размену информација и података са надлежним службама 

других држава и или међународним организацијама о опасностима, удесима 

са прекограничним ефектима, катастрофама и другим несрећама; 

 

 имплементирање ГИС софтвера и формирање јединствене базе података; 

 



Република Србија 

Управа за цивилну заштиту обавља послови које се односе на: 

 планирање и извршавање оперативних и организационих послова цивилне 

заштите;    

 

 планирање, организацију, попуну, обучавање, употребу и контролу 

специјализованих јединица цивилне заштите за територију Републике 

Србије, управних округа и у привредним друштвима и другим правним 

лицима која образују специјализоване јединице цивилне заштите; 

 

 учешће у раду на изради Методологије за израду процене угрожености и 

планова заштите на свим нивоима планирања и изради процене угрожености 

Републике Србије, по опасностима, на свим нивоима планирања; 

 

 организацију израде, чување и руковање Планом заштите и спасавања  у 

ванредним ситуацијама у Републици Србији; 

 



Република Србија 

 Организацију израде, чување и руковање Планом функционисања  цивилне 

заштите у Републици Србији,  у оквиру Плана одбране Републике Србије; 
 

 проверу усаглашености Планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама аутономних покрајина, управних округа и јединица локалне 

самоуправе са Планом заштите и спасавања Републике Србије; 
 

 сарадњу и усаглашаве деловања у ванредним ситуацијама са ресорним 

министарствима, органима државне управе, Војском Србије, полицијом, 

научним институцијама, са РХМЗ, Републичким заводом за сеизмологију, 

Црвеним крстом Србије, Горском службом спасавања, органима локалне 

самоуправе, спортским клубовима и другим невладиним организацијама 

значајним за заштиту и спасавање, као  и другим правним лицима; 
 



Република Србија 

 послове управног и инспекцијског надзора, из своје надлежности, у 

области планирања, организовања и извршавања послова и задатака заштите 

и спасавања и из области функционисања цивилне заштите; 
 

 врши надзор рада Јавног предузећа за склоништа и Центра за разминирање; 
 

 послове материјално-техничког и интендатског обезбеђења 

организованих снага цивилне заштите и других снага заштите и 

спасавања; 
 

 Организацију извиђања, обележавања, проналажења, ископавања, 

идентификације, уклањања, транспорта, складиштења и уништавања 

НУС; 
 

 учешће у програмима међународне сарадње и евроинтеграција, посебно у 

примени, усклађивању и анализи примене међународних стандарда система 

ЦЗ. 
 



Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске 

  
Не постоји један појединачан и аутономан  организациони механизам за решавање свих 
врста актуелних криза.  
 
Ниједна агенција у држави нема сва знања и искуства, као ни  потребна средства за 
решавање и управљање већим кризама. 
 
Постоје разлике између постојећих улога и одговорности централне, регионалне и 
локалне власти у именовању надлежних органа на подручју кризног менаџмента, у 
појединим деловима државе. 
 
Према доктринарним опредељењим, одређење кризе укључује, како класичне, тако и 
актуелне невојне изворе угрожавања националне безбедности. 
 

Када је утврђено постојање кризе, она се проглашава и примењују се кризна 

овлашћења која се заснивају на кризним прописима које доносе краљица, председник 

владе или министар унутрашњих послова, односно по потреби и други министри, уколико 
су испуњена три услова: 
 да се криза већ појавила, да настаје или ће настати; 
 уколико је потребно поступање у смеру спречавања или контроле настанка; и 
 ако је горња потреба нужна. 
 
 
 
  



Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске 

У погледу кризног менаџмента, значајна су три владина секретаријата:  
 Секретаријат за цивилни кризни менаџмент - није установљен и 

формиран за стварно управљање и овладавање свим врстама криза, већ 

да под вођством Савета за цивилни кризни менаџмент обезбеди централни 

оквир (управну координацију) за међуминистарско и међуагенцијско 

деловање и њихову међусобну  сарадњу и координацију, како би се ефикасно 

реаговало на бројне угрожавајуће изазове и кризе; 

 
 Одбрамбени и међународни секретаријат – одговоран за деловање 

механизама за кризни менаџмент, планове реаговања и координацију 

реаговања централне владе на терористичке нападе у земљи и 

иностранству;  

 
 Обавештајни и безбедносни секретаријат - је у средишту британске 

обавештајне и безбедносне мреже, главни задатак је пружање подршке 

Здруженом обавештајном одбору у изради обавештајних процена за 

министре и друге високе функционере о широком спектру претњи које 

непосредно утичу на националне интересе.  
 



Краљевина Шведска 

 
Основну одговорност у супротстављању различитим кризама имају 

централна и локалне владе и засебан кризни сектор.  

 

За кризни менаџмент на националном нивоу одговорна је влада која преноси 

одговорност за кризно планирање и непосредно реаговање на различите 

централне агенције. 

 

Национална агенција за кризни менаџмент СЕМА – је владина институција 

задужена за координацију осталих владиних институција и организација, 

као и за унапређење координираног одлучивања међу владиним службама и 

агенцијама на више подручја.  

 

На сваком координационом нивоу (централном, регионалном или локалном) 

активно је много државних институција чије послове треба координирати 

како би се смањила рањивост целокупног друштва и повећале способности 

кризног менаџмента. 
 

 



Краљевина Шведска 

Процес кризног планирања који усмерава и координира СЕМА садржи 

следеће елементе:  
 Кризно планирање почиње тако што СЕМА конкретизује владине опште 

смернице за планирање на подручју безбедности и одбране у облику 

„смерница за планирање за кризни менаџмент“ којима се при обликовању 

властитих активности у кризном менаџменту руководе сви актери на 

централном, покрајинском и локалном нивоу.  
 

 Након тога се изводе анализе ризика и рањивости на појединим 

подручјима, што је основа за доделу ресурса за кризни менаџмент.  
 

 Почетком марта сваке године предлаже заједнички предлог плана који 

настаје у тесној сарадњи са координацијским подручјима и садржи планове 

за цивилну одбрану и мирнодопске кризе.  

 

 Последњу фазу кризног планирања представља надзор и оцена предузетих 

мера.  
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Систем кризног менаџмента има за циљ да обухвати све ванредне ситуације које 
захтевају акције владе (земљотреси, поплаве, клизишта, олујни ветрови, пожари, снежне 
олује итд.).  
 
Састоји се од територијалних и функционалних подсистема.  
 
Организација, управљање и координација система кризног менаџмента су у 
надлежности Савета министара а обављају их: 
 Стални комитет за заштиту становништва у случају катастрофа и акцидената - 

премијер одређује чланове и председника Сталног комитета за заштиту становништва у 
случају катастрофа и акцидената, чланови су министри и шефови владиних агенција;  
 

 Државна агенција за цивилну заштиту (ДАЦЗ) - је радно тело сталног комитета за 
заштиту становништва у случају катастрофа и акцидената задужено за организовање и 
спровођење државне политике цивилне одбране у мирнодопско и ратно време, 
налази се под Министарством одбране коме одговара за свој рад. У свом саставу има:  

 28 регионалних директора; 

 Национални ситуациони центар; 

 Централни лабораторијски комплекс; и  

 15 тимова – јединица за операције спасавања. 
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