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Наднационални ниво кризног менаџмента 

Кризе и катастрофе у савременом свету су постојећа реалност и део његове 

актуелне свакодневнице. 

 

Oви догађаји не познају границе, већ перманентно прете локалној заједници, 

држави, територији више држава, континенталним регијама или чак  читавом 

континенту или планети Земљи.  

 

Свака људска заједница, локална, државна или међународна, мора  

организовано да приступи спречавању настајања криза, реаговању на њих 

и пружању адекватне  помоћи у случају ових догађаја, и  отклањању 

њихових разорних последица.  

 

Све већа улога у спречавању и санирању последица различитих криза и 

катастрофа припада наднационалним творевинама, односно међународним 

организацијама и институцијама. 
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Уједињене Нације (УН) 

 
У основном документу – Повељи УН, као четири главна циља УН наводе се: 
 одржавање међународног мира и безбедности;  

 

 развијање пријатељских односа међу народима;  
 

 сарадња у решавању међународних проблема и промовисању 

поштовања људских права; и  

  
 тежња да постану центар за хармонизацију акција држава. 
 
Улога УН у решавању криза је да допринесе очувању светског мира и 

безбедности, односно да посредује, арбитрира и олакшава превазилажење 

озбиљних међудржавних и међународних проблема, укључујући и политичке 

кризе и војне сукобе. 
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У случајевима кад је угрожен светски мир могу да формирају и ангажују  

одређене војне ефектива под заставом УН (тзв. плави шлемови).  

 

 

 

 

Одлуком Савета  

безбедности, могу  

формирати мисије 

ради остваривања, 

односно наметања  

мира зараћеним  

странама, односно  

ради очувања мира. 
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Међу агенцијама и програмима  УН чије су активности од значаја за управљање 

кризама треба издвојити следеће: 

Међународна агенција за атомску енергију ИАЕА - има за циљ сигурне и 

безбедне нуклеарне технологије и њено коришћење у мирољубиве сврхе. Помаже 

земљама да унапреде своју нуклеарну безбедност и припреме се за одговор на 

ванредне ситуације. 

 

Међународна стратегија за смањење катастрофа ИСДР - има за циљ 

изградњу организација и заједница које су отпорне на катастрофе кроз 

промовисање  и подизање свести о значају смањења катастрофа као интегралном 

делу одрживог развоја са циљем да се смање људски, социјални, економски и 

други губици услед природних и технолошких катастрофа.  
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Канцеларија УН за координацију хуманитарних послова ОЦХА – мобилише и 

координира ефективне и принципијелне акције у партнерству са националним и 

међународним актерима. Као координационо тело фокусирана на широку лепезу 

проблема повезаних са пружањем хуманитарне помоћи. 

 

Уједињени за децу УНИЦЕФ – агенција УН посвећена заштити деце уопште и у 

кризним ситуација посебно. 

 

Светска метеоролошка организација ВВМО – прати стање и промене у 

земљиној атмосфери, њену интеракцију са океанима и  климу коју производи, а 

што утиче на дистрибуцију водених ресурса. Програми ВВМО обезбеђују 

виталне информације за благовремено упозорење, чиме се спасавају бројни 

животи и материјална добра. 
 



Резолуцијом 46/182 од 19. децембра 1991. године Генерална скупштина успоставила је  

начела јачања сарадње у хуманитарној помоћи у заштити и спасавању од катастрофа, на  

основу које је основан Систем Уједињених нација за одговор на катастрофе INSARAG  

(International Search and Rescue Advisory Group), који данас окупља више од шездесет  

земаља чланица. 

ZEMLJA  POGOĐENA 
KATASTROFOM
•Nacionalna koordinacija za   
pomoć u katastrofama
•Predstavnici ambasada/
donatora
•Predstavnici UN agencija
•Nacionalno društvo Crvenog   
krsta/polumeseca
•Nacionalne NVO

MEĐUNARODNI ODGOVOR
•Donatorske vlade/agencije
•UN agencije
•Crveni krst/polumesec
•Međunarodne NVO
•Ostali (uključujući i vojsku)

POMOĆ

PREDSTAVNICI UN
OCHA-e (UNDACS-A)

informacije o 
potrebama i 
Nacionalnom 

odgovoru

informacije o 
potrebama i 

međunarodnom 
odgovoru

UN OCHA
Ženeva

Međunarodni odgovor i koordinacija u katastrofama

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefVXEn5IBFsBQu2JzbkF;_ylu=X3oDMTBqYWdlNjBlBHBvcwMxOARzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1f3kg0jho/EXP=1216308183/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=INSARAG&fr=yfp-t-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&w=209&h=108&imgurl=www.hrt.org.gr/isarag.jpg&rurl=http://www.hrt.org.gr/insarag date.htm&size=13.9kB&name=isarag.jpg&p=INSARAG&type=JPG&oid=6e91d28e3b12933e&no=18&sigr=118b8gr4c&sigi=10ptd4gvg&sigb=12ttsfv6b&tt=124
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    Европска унија 
 
Европска унија (ЕУ) је данас најмоћнија светска регионална економска и 
политичка организација са елементима федерације и конфедерације.  
 
Споразумом из Мастрихта  утемељена је заједничка спољна и безбедносна 
политика, тзв. други стуб, која има као изричит циљ одржавање мира и јачање 
међународне безбедности у складу са Повељом УН, Завршним актом из 
Хелсинкија и Париском повељом.  
 
Развијајући способности за решавање криза и сукоба, ЕУ је највећи нагласак 
ставила на политику и инструменте њиховог спречавања, али и на 
управљање сукобима (спречавање ширења, преливање сукоба) и изградњу 
мира (спречавање избијања новог сукоба након примирја).  
 
Стратегија ЕУ за спречавање насилних сукоба представља синтезу старих и 
нових, дугорочних и краткорочних, цивилних и војних, реактивних и 
проактивних инструмената.  
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Најважније дугорочне мере превенције су јачање регионалне сарадње. 

 

Краткорочна превенција обухвата мере изградње поверења, раног упозорења, 

слања мисија, именовање специјалних представника (на основу споразума из 

Амстердама), слање посматрача на изборе и увођење санкција. 
 
У цивилне инструменте управљања кризама спадају механизми за брзо 

дејство који треба да обезбеде економску и хуманитарну помоћ у 

ситуацијама кризе, као и слање полицијских снага.  

 

У војне инструменте спада примена Петерсбуршких задатака и размештање 

снага за брза дејства. 
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Споразумом из Амстердама у оквиру секретаријата Савета, основана су два 

тела чији је задатак да формулишу адекватне одговоре на евентуалне кризе: 
 Одељење за планирање политике и рано упозоравање - с циљем да прати, 

анализира и процењује међународне процесе и збивања ради раног 

упозорења – указивања на могуће кризе. 
 

 Ситуациони центар/ Кризна ћелија - представља стално дежуран 

заједнички цивилно – војни центар за управљање кризама. 
 

Савет ЕУ је јануара 2001. основао Политичко – безбедносни комитет (ПСЦ), 

као кључно тело које повезује заједничку спољну и безбедносну политику и 

европску безбедносну и одбрамбену политику. Ово тело, као најодговорније 

за управљање кризама било војним или цивилним средствима, предлаже 

свеукупну стратегију ЕУ у датој кризној ситуацији. 
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 Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)  

 

ОЕБС је ad hoc –  организација, сагласно одредбама главе 8 ОУН која се бави 

раним упозорењем, превенцијом конфликата, управљањем кризама и 

постконфликтним опоравком. 
 

Представља својеврстан форум за политички дијалог са основним циљем да 

обезбеди стабилност у региону засновану на демократској пракси и 

одговорној влади.  

 

Чини га 56 држава чланица из Европе, са Кавказа, из Централне Азије и 

Северне Америке.  

 

С обзиром на свој мандат и институционални капацитет, не може да реши 

проблеме држава, али понудом адекватних платформи за међудржавни 

дијалог о темама значајним за њихову безбедност може да им помогне у 

превенцији и смањивању конфликтних потенцијала.  
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Политичке смернице раду ОЕБС-а дају шефови држава или влада током самита, 
који се одржавају по потреби.  
 
Тело које доноси одлуке је Министарски савет који се састаје крајем сваке 
године.  
 
На амбасадорском нивоу Стални савет се састаје недељно у Бечу и служи као 
редовно тело ОЕБС-а за преговарање и доношење одлука.  
 
Постоји и Форум за безбедносну сарадњу који се углавном бави питањима војне 
сарадње.  
 

Одговорности председавајућег (амбасадора земље чланице) укључује: 

 координацију рада ОЕБС-ових институција; 

 

 представљање организације; 

 

 надзор над активностима повезаним са спречавањем сукоба, управљањем 

кризама и постконфликтним опоравком.   
 



 


