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СИТУАЦИЈАМА

Сажетак
Овај рад је по ку шај ауто ра да ис тра жи си стем и нор ма тив-

на до ку мен та ме ђу на род не са рад ње у ван ред ним си ту а ци ја ма, као 
и по ли ти ку ме ђу на род не са рад ње Ре пу бли ке Ср би је у тој обла-
сти. У овом ра ду се об ја шња ва ју на чи ни ме ђу на род не са рад ње и 
удру жи ва ња у обла сти ван ред них си ту а ци ја при род ног и тех нич-
ко-тех но ло шког ка рак те ра. По што за ван ред не ситуaције др жав не 
гра ни це пред ста вља ју по ро зну сре ди ну, ме ђу на род на са рад ња је 
нео п ход на. У ци љу уна пре ђе ња вла сти тих зна ња, за јед нич ког де-
ло ва ња у слу ча ју ван ред них си ту а ци ја и оба вља ња по сло ва ху ма-
ни тар не при ро де, др жа ве фор ми ра ју ме ђу на род не ор га ни за ци је и 
удру же ња, или по ста ју њи хо ве чла ни це. Ре пу бли ка Ср би ја, по сле 
свих кри за кроз ко је је про шла у про те клом пе ри о ду, чи ни зна чај-
не на по ре на ус по ста вља њу и уна пре ђе њу на ци о нал ног си сте ма 
за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, као и ме ђу на род не 
са рад ње у тој обла сти. 
Кључ не ре чи: ван ред на си ту а ци ја, ме ђу на род на са рад ња, ци вил на за шти-

та, опа сност, ри зик, упра вља ње, европ ска Уни ја, Ре пу бли-
ка Ср би ја, по ли ти ка, Сек тор за ван ред не си ту а ци је.

 
Љу ди свих ве ра и на ци ја се су о ча ва ју са ри зи ци ма ве за ним за при-
род не и тех нич ко-тех но ло шке опа сно сти, а ве ли ка ве ћи на њих вре-
ме ном по ста ју и жр тве ван ред них си ту а ци ја (у да љем тек сту ВС). 
О то ме, по ред оста лог, све до че тра ге ди је у ну кле ар ним цен тра ла-
ма у Чер но би љу и Фо ку ши ми (по сле ди це по ста нов ни штво, ин ду-
стри ју, по љо при вре ду, еко ло ги ју и со ци јал ну сфе ру осе ти ле су се у 
мно гим зе мља ма), као и зе мљо трес и цу на ми у Ин диј ском оке а ну. 
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Са мо у пе ри о ду 2010.-2011. го ди на, у све ту је еле мен тар ним не по-
го да ма би ло по го ђе но 413 ми ли о на љу ди, при че му је 429.780 ли ца 
стра да ло, док про це ње на ма те ри јал на ште та из но си 475 ми ли јар ди 
аме рич ких до ла ра.1) 

Ка ко са вре ме на дру штва по ста ју ор га ни зо ва ни ја, сло же ни 
си сте ми од бра не од опа сно сти се раз ви ја ју на ло кал ном, на ци о нал-
ном и ре ги о нал ном ни воу. Ка па ци тет од бра не по је ди нач них зе ма-
ља за ви си од ви ше чи ни ла ца, укљу чу ју ћи ни во ри зи ка од не сре ћа, 
ло кал не и ре ги о нал не еко ном ске ре сур се, струк ту ру вла сти, до-
ступ ност тех но ло шких, на уч них и људ ских ре сур са. Све су че шће 
не сре ће ко је ути чу на це ле ре ги о не, што зах те ва струк ту ру гло бал-
не од бра не, ко ја је ина че још у раз во ју. У та квим си ту а ци ја ма, као 
и у слу ча је ви ма ка да раз ме ре ВС не пре ва зи ла зе гра ни це од ре ђе не 
др жа ве, али пре ва зи ла зе ње не уну тра шње мо гућ но сти у по гле ду 
за шти те ста нов ни штва и от кла ња ња по сле ди ца, по ста је очи глед на 
по тре ба удру жи ва ња сна га и сред ста ва ви ше зе ма ља ра ди ре ша ва-
ња ових про бле ма. 

Ван ред не си ту а ци је ме ђу на род ног ка рак те ра и њи хо ве по-
сле ди це зах те ва ју по себ ну ор га ни за ци ју опе ра тив не са рад ње и 
од го ва ра ју ћу ме ђу на род ну прав ну осно ву. Ана ли зом дру штве них 
и по ли тич ких по сле ди ца и ме ђу на род них аспе ка та кри зних и ВС 
мо же се из дво ји ти низ гло бал них тен ден ци ја, ко је све до че о ја ча њу 
про це са ин те гра ци ја у обла сти без бед но сти. Не ке од тих тен ден-
ци ја су:

а) ин те гра ци ја зе ма ља – чла ни ца ме ђу на род них/ме ђу вла-
ди них ор га ни за ци ја у окви ри ма кон крет них про гра ма и 
про је ка та (при пре ми осо бља, за јед нич ком пла ни ра њу и 
ре а го ва њу под окри љем Ује ди ње них на ци ја);

б) ан га жо ва ње од стра не ме ђу на род них/ме ђу вла ди них 
ор га ни за ци ја (на осно ву тен де ра) ка па ци те та од го ва-
ра ју ћих на ци о нал них ор га ни за ци ја, као и ре сур са зе-
ма ља-уче сни ца ра ди из во ђе ња кон крет них опе ра ци ја 
ван ред ног ху ма ни тар ног ре а го ва ња;   

ц) те жња др жа ва да на ни воу ре ги о на удру же ре сур се и мо-
гућ но сти  ко је по се ду ју, уз ан га жо ва ње од го ва ра ју ћих 
ор га ни за ци о них струк ту ра и фи нан сиј ских мо гућ но сти 
ре ги о нал них удру же ња (са ве за) где се узи ма ју у об зир 

1) Пре ма по да ци ма Уни вер зи те та Лу ви јан у Бри се лу, у окви ру ко га се во ди и из у ча ва ме-
ђу на род на ста ти сти ка о ка та стро фа ма (The In ter na ti o nal Di sa ster Da ta ba se - EM-DAT) i  
Cen tre for Re se arch on the Epi de mi logy of  Di sa sters – CRED. 
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осо бе но сти кон крет ног ре ги о на и за јед нич ки за да ци на 
спре ча ва њу и от кла ња њу ВС;   

д) об је ди ња ва ње фи нан сиј ских сред ста ва зе ма ља-до на то ра 
и ме ђу на род них/ме ђу вла ди них ор га ни за ци ја, те њи хо во 
усме ра ва ње на ре а ли за ци ју кон крет них про је ка та у зе-
мља ма (ре ги о ни ма) тре ћег све та, и 

е) зна чај но учвр шћи ва ње по зи ци ја не вла ди них ор га ни за-
ци ја ко је ра де под окри љем ЕУ, УН и дру гих ме ђу на род-
них/ме ђу вла ди них ор га ни за ци ја.

Ства ра ње спе ци ја ли зо ва них ме ђу на род них ин фор ма тив них 
цен та ра и ефи ка сног упо зо ра ва ња на мо гу ће еле мен тар не не по го-
де и тех нич ко-тех но ло шке ка та стро фе, цен та ра за обу ку и на уч но-
ис тра жи вач ких цен та ра пред ста вља пер спек ти ван пра вац на уч но-
тех нич ке са рад ње у обла сти бор бе са при род ним ка та стро фа ма и 
ве ли ким ин ду стриј ским ха ва ри ја ма.

Ре ги он ју го и сточ не Евро пе ко ме при па да и Ре пу бли ка Ср би ја, 
све је ви ше угро жен раз ли чи тим при род ним опа сно сти ма (по пла-
ве, екс трем но ви со ке и ни ске тем пе ра ту ре, зе мљо тре си, кли зи шта, 
олуј не не по го де, итд.), тех нич ко-тех но ло шким не зго да ма, деј ством 
опа сних ма те ри ја и дру гих ста ња опа сно сти. Гло бал не кли мат ске 
про ме не та ко ђе до при но се уни шта ва њу жи вот не сре ди не, са штет-
ним ути ца јем на здра вље љу ди, оп ста нак мно гих при род них вр ста 
и кул тур но на сле ђе. Пре ма по да ци ма NA SA, на пла не ти је то ком 
ХХ ве ка тем пе ра ту ра по ра сла за 0,8о С, а пре ма по да ци ма Свет ске 
ме те о ро ло шке ор га ни за ци је (WМО) про шла де це ни ја (2001.-2010. 
го ди на) би ла је нај то пли ја от кад је 1850. го ди не по че ла да се во ди 
еви ден ци ја. Про це њу је се да је у пе ри о ду, 2001.-2010. го ди на, тем-
пе ра ту ра на по вр ши ни зе мље и мо ра у све ту би ла 0,46 о C ви ша од 
ду го роч ног про се ка од 14 оC. Де вет од де сет го ди на у овом пе ри о ду 
су би ле ме ђу де сет нај то пли јих го ди на от кад се вр ше ме ре ња. Кли-
мат ске про ме не су се убр за ле у пр вој де це ни ји 21. ве ка, а тај тренд 
је на ста вљен и 2011. го ди не, ко ја је би ла нај то пли ја от кад се во ди 
еви ден ци ја, упр кос рас хла ђу ју ћем ути ца ју кли мат ског фе но ме на 
„Ла Ни ња.”2) Про це њу је се да ће гло бал но ото пља ва ње би ти пра-
ће но по ве ћа њем ко ли чи не па да ви на (до 2030. го ди не за не ко ли ко 
про це на та) и по ди за њем ни воа мо ра у све ту (до 2030. го ди не за 20 
cm, до кра ја XXI ве ка за 65 cm). Та ко зна ча јан по раст ни воа мо ра  
би пред ста вљао опа сност за оп ста нак око 800 ми ли о на љу ди. То би 
до ве ло до по та па ња ни зи ја у при о ба љу мно гих зе ма ља, као и до 

2) Са оп ште ње Свет ске ме те о ро ло шке ор га ни за ци је (WМО) са се ди штем у Же не ви од 
23.03.2012. го ди не ко је је пре не ла но вин ска аген ци ја Тан југ, Бе о град.
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по та па ња и ра за ра ња обал ске зо не и ни зи ја у дел та ма број них ре ка 
са гра до ви ма и на се љи ма на њи хо вим оба ла ма. По раст про сеч них 
го ди шњих тем пе ра ту ра би иза звао по ме ра ње свих кли мат ских зо на 
од еква то ра пре ма по ло ви ма, што де се ти на ма и сто ти на ма ми ли о на 
љу ди мо же од у зе ти мо гућ ност да жи ве и ра де као што су на ви кли. 
По сле ди ца ра ста тем пе ра ту ре је убр за но раз мно жа ва ње ин се ка та 
(ко ма ра ца) и ште то чи на ко је уни шта ва ју шу ме, та ко да би се они 
мо гли оте ти кон тро ли сво јих при род них не при ја те ља (пти ца, жа ба 
и сл.), при че му би се троп ске и суп троп ске вр сте ин се ка та ши ри ле 
на се вер, пре но се ћи на про сто ре уме ре не ге о граф ске ши ри не бо ле-
сти као што су ма ла ри ја, троп ске ви ру сне гро зни це и дру го. 

Мо гу ће гло бал не кли мат ске про ме не има ће не га ти ван ути цај 
на здра вље ста нов ни штва, по ја ча ће ути цај фак то ра око ли не на чо-
ве ка и ути ца ће на вре мен ски и се зон ски раз вој бо ле сти у мно гим 
зе мља ма. Ако су ми ра мо све мо гу ће по сле ди це кли мат ских про-
ме на на чо ве ка, мо же мо из дво ји ти сле де ће прав це: оп шти ути цај 
кли ме у раз ли чи тим усло ви ма при род не око ли не, дру штве них и 
еко ном ских усло ва; то плот ни удар; за га ђе ње ва зду ха; хе миј ско за-
га ђе ње; опа да ње ква ли те та во де; бо ле сти иза зва не па ра зи ти ма; по-
ја ча но ул тра љу би ча сто зра че ње. По сле ди це кли мат ских про ме на 
сва ка ко ће се од ра зи ти и на ста ње енер ге ти ке. 

МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИСИСТЕМ
ИДОКУМЕНТАУОБЛАСТИ

ЗАШТИТЕОДВАНРЕДНИХСИТУАЦИЈА

Ка мен те ме љац ме ђу на род но-прав ног си сте ма у обла сти за-
шти те од ВС пред ста вља “Оп шта де кла ра ци ја о људ ским пра ви-
ма”, ко ја је усво је на 10. де цем бра 1948. го ди не у Па ри зу и пред ста-
вља раз вој основ них по сту ла та Ста ту та Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја о ре ше но сти на ро да да обез бе де по бољ ша ње жи вот них 
усло ва. Члан 3. Оп ште де кла ра ци је о људ ским пра ви ма од ре ђу је 
пра во на жи вот као основ но људ ско пра во. У скла ду са прин ци пи-
ма Ста ту та УН (пре ам бу ла, чл. 1), основ ни за да так те ор га ни за ци је 
је да обез бе ди ускла ђе ност де ло ва ња по је ди них др жа ва при ре ша-
ва њу про бле ма еко ном ског, со ци јал ног, кул тур ног и ху ма ни тар ног 
ка рак те ра, као и да под сти че и раз ви ја по што ва ње људ ских пра ва. 
На ме ђу на род ном ни воу je усво је но пре ко 200 мул ти ла те рал них 
спо ра зу ма (уго во ра, кон вен ци ја, де кла ра ци ја), као и ве ли ки број 
би ла те рал них ме ђу на род них уго во ра и дру гих по ли тич ко-прав них 
до ку ме на та, ко ји су ди рект но или ин ди рект но по све ће ни пи та њи-
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ма за шти те ста нов ни штва и те ри то ри је од ВС при род ног и тех нич-
ко-тех но ло шког по ре кла. Ме ђу тим до ку мен ти ма су: 

- Ре зо лу ци ја 12. за се да ња Ге не рал не кон фе рен ци је УНЕ-
СКО из 1962. го ди не  (“Еко ном ски раз вој и за шти та при-
род них ре сур са, фло ре и фа у не”);

- Де кла ра ци ја и  ”План ак тив но сти” Сток холм ске кон фе-
рен ци је ОУН о про бле ми ма чо ве ко ве око ли не из 1972. 
го ди не; 

- За кључ ни акт Европ ског са ве то ва ња о без бед но сти и са-
рад њи у Евро пи, усво јен у Хел син ки ју 1975. го ди не;

- Свет ска стра те ги ја за шти те при ро де, усво је на на 14. за-
се да њу ГС Ме ђу на род ног удру же ња за за шти ту при ро де 
и при род них ре сур са из 1978. го ди не у Аш ха ба ду;

- ”Ди рек ти ве Са ве то ва ња о опа сно сти ма од ве ли ких ка-
та стро фа у не ким ин ду стриј ским гра на ма” (Ди рек ти ва 
“SE VE SO”) из 1978. го ди не; 

- Ре зо лу ци ја Ге не рал не скуп шти не ОУН “Исто риј ска од-
го вор ност др жа ва за очу ва ње при ро де на Зе мљи за са да-
шње и бу ду ћа по ко ле ња” из 1980. го ди не; 

- ”На ша за јед нич ка бу дућ ност” - из ве штај Ме ђу на род не 
ко ми си је за око ли ну и раз вој, ко ји је усво јен на 42. Ге не-
рал ној скуп шти ни ОУН  1987. го ди не; 

- Ре зо лу ци ја 42/169 Ге не рал не скуп шти не УН из 1987. го-
ди не ко јом је про гла ше на  “Ме ђу на род ну де це ни ју УН 
сма ње ња опа сно сти од еле мен тар них не сре ћа”;  

- Ре зо лу ци ја 44/236 Ге не рал не скуп шти не УН од 22. де-
цем бра 1989 го ди не ко ја је пред ви ђа ла спро во ђе ње зна-
чај них ме ра у ци љу спа са ва ња љу ди и сла бље ња ути ца ја 
еле мен тар них не сре ћа; 

- Дру га кон фе рен ци ја ОУН о чо ве ко вој око ли ни и раз во ју 
одр жа на 1992. го ди не  у Рио де Жа не и ру;3) ;  

3) Про мо ви са на је иде ја одр жи вог раз во ја као ин те грал ни при ступ ре ше њу про бле ма ци-
ви ли за ци је. Ва жан прак тич ни ре зул тат кон фе рен ци је у Рио де Жа не и ру пред ста вља ју 
кон крет ни за да ци, ко је су до би ле зе мље пот пи сни це про грам ских до ку ме на та кон фе-
рен ци је. По себ но, у Днев ном ре ду за XXI век пре ци зи ра но је да «вла де мо ра ју фор-
му ли са ти на ци о нал ну стра те ги ју одр жи вог раз во ја за сно ва ну на ре а ли за ци ји од лу ка 
усво је них на кон фе рен ци ји. Ци ље ви те стра те ги је мо ра ју би ти од го во ран еко ном ски 
раз вој и исто вре ме но за шти та ба зе ре сур са и око ли не узи ма ју ћи у об зир ин те ре се бу ду-
ћих по ко ле ња. Бу ду ћи да је про грам ске до ку мен те кон фе рен ци је пот пи са ло 178 др жа ва, 
по сто ји осно ва за на ду да је учи њен ве о ма ва жан, мо жда, исто риј ски ко рак на фор му-
ла ци ји уса гла ше не по ли ти ке свих зе ма ља све та на пла ну оства ре ња одр жи вог раз во ја и 
очу ва ња еко си сте ма Зе мље.
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- Пр ва  Свет ска кон фе рен ци ја о сма ње њу опа сно сти од 
не сре ћа (Ко бе, Ја пан, 1995. го ди не).4)  

- Ре зо лу ци ја Ге не рал не скуп шти не ОУН “Ме ђу на род на 
стра те ги ја за сма ње ње по сле ди ца ван ред них си ту а ци ја 
Ује ди ње них на ци ја“ (IS DR - In ter na ti o nal Stra tegy for Di-
sasterReduction)oд 21.12.1999. го ди не.5) 

- Ми ле ни јум ска де кле ра ци ја-ре зо лу ци ја УН усво је на од 
свих чла ни ца на 8. Пле нар ном за се да њу 08. сеп тем бра 
2000. го ди не са осам глав них раз вој них ци ље ва  (Mil len-
ni um De ve lop ment Go als (MDGs) ко ји се да ље гра на ју у 
за ви сно сти од ин ди ка то ра на 21 под циљ;6) 

- Свет ски са мит о одр жи вом раз во ју (Јо ха нес бург, 2002. 
го ди не), на ко ме је по твр ђе но да је про блем сма ње ња 
опа сно сти од не сре ћа нај ва жни ји услов одр жи вог раз во-
ја;

- Дру га Свет ска кон фе рен ци ја о сма ње њу опа сно сти од 
не сре ћа (Ко бе, Ја пан, 2005. го ди не).7)

По след њих го ди на су сва кључ на пи та ња ко ја се од но се на 
про бле ме сма ње ња опа сно сти од еле мен тар них не сре ћа, раз ма тра-
на у УН у окви ру те мат ског бло ка “Одр жи ви раз вој и око ли на”. 
Има ју ћи у ви ду на пред на ве де но, ја сно је за што ОУН за да так спре-
ча ва ња при род них ка та стро фа и убла жа ва ња њи хо вих по сле ди ца 
свр ста ва ме ђу два де сет нај ва жни јих и нео д ло жних гло бал них про-
бле ма XXI ве ка.

4) Као глав ни циљ стра те ги је, ко ју је свет ска за јед ни ца раз ра ди ла у Ко беу (та ко зва ни Hyo-
goпрограмактивности), пред ви ђа зна чај но сма ње ње со ци јал не, еко ном ске и еко ло шке 
ште те од не сре ћа и ка та стро фа ка ко у по је ди ним гра до ви ма та ко и у свим зе мља ма у 
све ту. 

5) По окон ча њу, Ме ђу на род на де це ни ја сма ње ња опа сно сти од еле мен тар них не сре ћа, на 
за вр шној кон фе рен ци ји у ју лу 1999. го ди не у Же не ви, оце ње на је као зна чај на и на прак-
тич ном пла ну ве о ма ко ри сна ини ци ја ти ва за мно ге зе мље.

6) При ме на де кла ра ци је је раз ма тра на на свет ском са ми ту 2005. го ди не.

7) Као што се по ка за ло на сле де ћој кон фе рен ци ји, де це ни ју ка сни је (2005) у Ко беу (Ја пан), 
стра те ги ја ко ја је та да при пре мље на у пот пу но сти је ак ту ел на и да нас, а ње на основ на 
кон цеп ци ја је за др жа на и у Хyого оквир ном про гра му ак тив но сти за пе ри од 2005-2015. 
У тим до ку мен ти ма (Јо ха нес бур гу (2002) и Ко бе (2005)) је на гла ше но да по ли ти ка сма-
њи ва ња опа сно сти од не сре ћа да је мо гућ ност ства ра ња са ве за ко ји би би ли у ста њу да 
се су прот ста ве не сре ћа ма. 
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ЗНАЧАЈНИЈЕМЕЂУНАРОДНЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

ИУДРУЖЕЊАИЗОБЛАСТИЗАШТИТЕ
ОДВАНРЕДНИХСИТУАЦИЈА

Не по сред но и стал но де ло ва ње ОУН на ши ро ком пла ну, ве-
за но за пру жа ње по мо ћи у слу ча ју не сре ћа по чи ње од 1971. го ди не, 
ка да су у си сте му те ути цај не ме ђу на род не ор га ни за ци је по че ли 
да се ус по ста вља ју од го ва ра ју ћи ор га ни. Од лу чу ју ћу уло гу у ко-
ор ди на ци ји ме ђу на род них на по ра при пру жа њу по мо ћи у слу ча ју 
не сре ћа има Канцеларија-биро(дирекција)закоординацијуактив-
ностихуманитарнепомоћиОУН (UNOC HA – OfficefortheCoor-
dinationofHumanitarianAffairs)8) ко ја во ди ме ђу на род ну ак тив ност 
у кри зним си ту а ци ја ма пре ко ви ше ху ма ни тар них те ла и аген ци ја 
УН, укљу чу ју ћи Програмзаразвој(UNDP-UNDevelopmentPro-
gramme),ДечијифондУН (UNICEF-UNChildren,sFund), Свет-
скипрограмхране(WFP-WorldFoodProgramme),Организацију
заизбеглице(UNHCR-UNHighCommissionerforRefugees) и дру ге 
аген ци је, за ко је се про це ни да су нео п ход не у за ви сно сти од кон-
крет ног про бле ма. Сва ка од ових ор га ни за ци ја оба вља од ре ђе ни 
за да так ка да до ђе до хит ног слу ча ја, би ло да се ра ди о при род ној 
или људ ским фак то ром иза зва ној не сре ћи.

Канцеларија-биро(дирекција)закоординацијуактивности
хуманитарнепомоћи(UNOC HA) мо би ли ше и ко ор ди ни ра ко лек-
тив на на сто ја ња ме ђу на род не за јед ни це, по себ но она из си сте ма 
УН-а, ра ди све о бу хват ног и пра во вре ме ног за до во ље ња по тре ба 
оних ко ји су из ло же ни људ ској пат њи и материјалноj де струк ци ји 
у ка та стро фа ма и ВС. Ру ко во ди лац Кан це ла ри је UNOC HA9), је за-
ме ник Ге не рал ног се кре та ра УН за Ху ма ни тар не по сло ве/Ко ор ди-
на тор за хит ну по моћ УН и он је од го во ран за ко ор ди на ци ју по мо-
ћи УН кроз Ме ђу а ген циј ски ко ми тет.10) У ра ду Ко ми те та уче ству ју 
и пред став ни ци спољ них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја (укљу чу ју-
ћи ху ма ни тар не ор га ни за ци је УН, Ме ђу на род ну ор га ни за ци ју за 
ми гра ци је, три кон зор ци ју ма ве ћих ме ђу на род них не вла ди них ор-

8) UN-OC HA  има зна ча јан про је кат под на зи вом «Упо тре ба вој них ре сур са и сред ста ва 
ци вил не за шти те у ре а ли за ци ји ме ђу на род них опе ра ци ја на от кла ња њу по сле ди ца еле-
мен тар них не сре ћа, тех но ге них ка та стро фа, дру гих об ли ка ВС и ху ма ни тар них ак ци ја».

9) Of fi ce for the Co or di na tion of Hu ma ni ta rian Af fa irs, 2005.OC HA Or ga ni gra me.Ava i la ble at: 
http://oc ha on li ne.un.org/web pa ge.asp?si te-or ga ni gra me/

10) Ме ђу а ген циј ски ко ми тет је осно ван 1992, под Ре зо лу ци јом Ује ди ње них На ци ја 46/182. 
Он слу жи као плат фор ма где ши рок број ху ма ни тар них парт не ра, без об зи ра да ли при-
па да ју УН или не, мо гу да се оку пе да би ис ка за ли ху ма ни тар не по тре бе на ста ле у ван-
ред ним си ту а ци ја ма



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.487-508.

494

га ни за ци ја и по крет Цр ве ног кр ста). Ме ђу а ген циј ски ко ми тет ана-
ли зи ра кри зне сце на ри је ка ко би се обез бе дио ускла ђе ни и бр зи од-
го вор на све вр сте ван ред них и хит них си ту а ци ја.11) Та ко ђе, по сто ји 
и Из вр шни ко ми тет за ху ма ни тар не по сло ве, осно ван од стра не Ге-
не рал ног се кре та ра УН с ци љем по бољ ша ња ко ор ди на ци је из ме ђу 
аген ци ја УН ко је ра де на ху ма ни тар ним пи та њи ма.

UNOC HA је ус по ста ви ла При прав ни тим за про це њи ва ње 
ка та стро фа и ко ор ди на ци ју УН (UN DAC - UN Di sa ster As ses sment 
and Co or di na tion), ко ји у бр зо на пре ду ју ћим ка та стро фа ма, мо же 
би ти од мах от пре мљен на ме сто ВС. За да так ти ма је да ре ги стру је 
до га ђај и ње го ве по сле ди це и, кад је по треб но, по мог не ло кал ним 
вла сти ма у од ре ђи ва њу по тре ба за ме ђу на род ном по мо ћи и у над-
гле да њу на ли цу ме ста, те да ко ор ди ни ра ту аси стен ци ју не по сред-
но на кон ве ли ке ка та стро фе. Сви чла но ви UN DAC-а, ко ји укљу чу-
ју ци вил не и вој не струч ња ке, су та ко ђе об у че ни за ус по ста вља ње 
Опе ра тив ног ко ор ди на ци о ног цен та ра на ли цу ме ста (OSOCC-On-
si te Ope ra ti ons Co or di na tion Cen tre), чи ји је циљ да по мог не, кад је 
по треб но, вла сти ма зе мље ко ја је по го ђе на ка та стро фом, у за до-
во ља ва њу по ве ћа них по тре ба за упра вља њем ко је на ме ће до ла зак 
ме ђу на род не по мо ћи. Ме ђу на род на са ве то дав на гру па за пре тра гу 
и спа ша ва ње (IN SA RAG-The In ter na ti o nal Se arch and Re scue Advi-
sory Gro up), је мре жа из ме ђу вла да у окви ру УН ко ја упра вља ур ба-
ном по тра гом и спа са ва њем и срод ним пи та њи ма ве за ним за по моћ 
у ВС.

Програмзаразвој(UNDP)  је нај ве ћа аген ци ја у окви ру УН. 
Фи нан си ра се пу тем до на ци ја, а обез бе ђу је обу ку, струч не кон сул-
та ци је и огра ни че ну по моћ у опре ми за зе мље у раз во ју, са по себ-
ним ак цен том на по моћ нај си ро ма шни јим др жа ва ма. Са ши ре њем 
кон цеп та и прак се раз во ја, UNDP12) је пре у зео знат но ве ће од го вор-
но сти у зе мља ма и ко ји ма де лу је, као и у си сте му УН у це ли ни. 
Про грам за раз вој ра ни је ни је сма тран ор га ни за ци јом ко ја пред во-
ди ме ђу на род но упра вља ње не сре ћа ма и ху ма ни тар ним ак ци ја ма, 
јер се ни је фо ку си рао на кон крет не си сте ме ис по мо ћи у хит ним 
слу ча је ви ма (што је ра ни је би ло сма тра но глав ним ци љем упра-
вља ња не сре ћа ма), већ на из гра ђи ва ње спо соб но сти зе ма ља да ре-
ша ва ју пи та ња из ове обла сти, вре ме ном и без стра не по мо ћи.13) 

11) Cop po la, D.,In tro duc tion to In ter na ti o na la Di sa ster Ma na ge ment, lse vi er,  (2011), Bur ling ton, 
MA (SAD) 

12) UNDP May 2001, Di sa ster Pro fi les of the Le ast De ve lo ped Co un tri jes UN, New York.

13) UNDP по ве зу је ра њи вост у не сре ћа ма са не до стат ком или не раз ви је ном ин фра струк ту-
ром, ло шом еко ло шком по ли ти ком, по гре шним ко ри шће њем зе мље и по ра стом по пу ла-
ци је у обла сти ма ко је су скло не не сре ћа ма. 
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Има ју ћи у ви ду зна чај пре вен ци је и при пре ма ња за ВС, UNDP је у 
но ви јем пе ри о ду до био при зна ње за кључ ну уло гу ума њи ва ња ри-
зи ка у тој обла сти. 

Ми си ја ДечијегфондаУН(UNICEF), осно ва ног 1946. го ди-
не, је ре ша ва ње про бле ма угро же не де це у све ту. На осно ву Кон-
вен ци је о пра ви ма де те та14) ко ју су до са да ра ти фи ко ва ле 194 др-
жа ве (САД су је са мо пот пи са ле), UNI CEF има ши ро ка овла шће ња 
да вр ши сво је ми си је. И пре де ша ва ња ВС у од ре ђе ној зе мљи, ни је 
не у о би ча је но да UNI CEF у њој по ста не стал но при су тан, са ста-
бил ним бу џет ним сред стви ма. У слу ча је ви ма ВС или ору жа них 
су ко ба, UNI CEF има ди рект ну уло гу обез бе ђе ња по мо ћи циљ ним 
гру па ма. Бр зо ре а го ва ње ове ор га ни за ци је је ва жно за то што су де-
ца и мла де мај ке че сто мар ги на ли зо ва не гру пе ка да се ра ди о при-
ма њу по мо ћи. UNI CEF кон стант но де лу је на обез бе ђи ва њу при-
сту па све де це обра зо ва њу и здрав стве ној не зи, као и на њи хо вој 
си гур но сти и за шти ти де чи јих пра ва. У пе ри о ди ма по мо ћи и опо-
рав ка на кон ВС, уло га UNI CEF се про ши ру је ка ко би се иза шло у 
су срет по тре ба ма де це-жр та ва. Про јек ти ма за ху ма ни тар ну по моћ 
обез бе ђу је се хит на ин тер вен ци ја у об ли ку иму ни за ци је, обез бе-
ђе ња во де и хра не, по мо ћи у обла сти обра зо ва ња и здра вља. Же не 
ову по моћ та ко ђе при ма ју, за то што UNI CEF сма тра да су оне од 
ви тал не ва жно сти за бри гу о де ци. 

Ве ли ки зна чај у ме ђу на род ној ху ма ни тар ној де лат но сти има 
са рад ња са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма за хра ну у окви ру УН. 
То се у пр вом ре ду од но си на Светскипрограмзахрану (WFP), 
од но сно на пру жа ње по мо ћи у снаб де ва њу жи вот ним на мир ни ца-
ма. У слу ча је ви ма ВС, WFP је зна ча јан фак тор по мо ћи жр тва ма, 
ве за но за обез бе ђе ње по тре ба ис хра не. Хра на се то ком ВС тран-
спор ту је до угро же ног ме ста и ис по ру чу је скла ди шти ма и ди стри-
бу тив ним цен три ма. Ди стри бу ци ја се из во ди у скла ду са ра ни је 
уста но вље ним про це на ма по тре ба, из ве де ним од стра не Кан це ла-
ри је за ко ор ди на ци ју хит не по мо ћи. WFP ди стри бу и ра хра ну пре-
ко ан га жо ва них не вла ди них ор га ни за ци ја ко је има ју ис ку ства и 
ре сур се по треб не за пла ни ра ње и при ме ну про је ка та тран спор та, 
скла ди ште ња и ди стри бу ци је. При мар ни парт не ри у пла ни ра њу и 
при ме ни су вла де до ма ћи ни (ко ји мо ра ју зах те ва ти по моћ од WFP, 
осим ако су  у пи та њу сло же не ху ма ни тар не по тре бе у зе мља ма где 
не ма вла де, а Ге не рал ни се кре тар УН по ша ље зах тев). 

Ути цај на ор га ни за ци ја у спе ци ја ли зо ва ној струк ту ри УН је 
и Светсказдравственаорганизација(WHO - World He alth Or ga ni-

14)  Усво је на на Ге не рал ној скуп шти ни УН, 20. но вем бра 1989. го ди не.
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za tion), ко ја де лу је као ко ор ди ни ра ју ће те ло ме ђу на род ног јав ног 
здрав ства. WHO са ра ђу је са на ци о нал ним вла да ма на раз во ју ме-
ди цин ске спо соб но сти и здрав стве не не ге и по ма же у су зби ја њу 
епи де ми ја. Та ор га ни за ци ја по др жа ва ис тра жи ва ња и ис ко ре њи ва-
ње бо ле сти и обез бе ђу је екс пер ти зу у ве зи ових про бле ма ка да се 
то од ње за тра жи. Она обез бе ђу је и обу ку и тех нич ку по др шку, те 
раз ви ја стан дар де за ме ди цин ску не гу. У слу ча ју ВС, WHO ре а гу је 
на ви ше на чи на ко ји се од но се на здра вље жр та ва, од ко јих је нај-
ва жни ји обез бе ђе ње пра ће ња бо ле сти ко је се ја вља ју у не хи ги јен-
ским усло ви ма на кон не сре ћа. 

Међународнeфинансијскe институцијe (MFI)15) да ју др жа-
ва ма кре ди те за раз вој и нудe фи нан сиј ску са рад њу ши ром све та, 
у на сто ја њу да обе зб едe ста бил ност ме ђу на род ног тр жи шта и да 
успоставe гло бал ну по ли тич ку рав но те жу. Ове ин сти ту ци је16) чи-
не др жа ве чла ни це, ор га ни зо ва не на гло бал ном или ре ги о нал ном 
ни воу. Оне обез бе ђу ју фи на на сиј ске услу ге на ци о нал ним вла да ма 
кроз про јек те или ди рект не кре ди те на кон ВС и ка та стро фа. Зе-
мље са ма лим мо не тар ним ре зер ва ма че сто тра же по моћ или до-
дат не кре ди те за хит не слу ча је ве да би по кри ле ску пе опе ра ци је 
ре кон струк ци је и ре ха би ли та ци је по сле на стан ка ВС и ка та стро фе, 
а чи ње ни ца је да без МFI-а ве ћи на др жа ва у тран зи ци ји у тим си-
ту а ци ја ма не би има ла сред ства за опо ра вак. 

Невладинеорганизације(НВО) са фо ку сом на ме ђу на род ну 
ху ма ни тар ну по моћ, има ју ва жну уло гу у од го во ру и опо рав ку од 
ка та стро фа, по пу ња ва ју ћи пра зни не ко је не по кри ва ју на ци о нал не 
и мул ти на ци о нал не ор га ни за ци је. Та ко ђе, НВО мо гу има ти ва жну 
уло гу у про це ни ште та и по тре ба, а че сто обез бе ђу ју раз ли чи те 
тех нич ке ве шти не (нпр: ”Ле ка ри без гра ни ца“) или оси гу ра ва ју ре-
ша ва ње пре храм бе них по тре ба. Ове  ор га ни за ци је омо гу ћа ва ју да 
по моћ до ђе до ве ће по пу ла ци је у кра ћем вре мен ском пе ри о ду, а фи-
нан сиј ска по др шка као ре зул тат при ку пље них сред ста ва у окви ру 
НВО, обез бе ђу је ве ће ре сур се за по тре бе жр та ва.

МеђународнафедерацијаорганизацијаЦрвеногкрстаиЦр-
веногполумесеца (IFRC – InternationalFederationofRedCrossand 
Red Cre scent So ci e ti es),као јед на од нај ве ћих не вла ди них ор га ни-
за ци ја да нас ак тив но уче ству је у ми ро твор ним и ху ма ни тар ним ак-
ци ја ма у све ту. Ње ни на ци о нал ни огран ци по сто је у 169 зе ма ља, а 
број стал но за по сле них до сти же 284.000, што је пет пу та ви ше од 

15) До ступ но на http:// www.imf.org/eh ter nall/np/hipc2001pc/042001.htm

16) Нај ве ћа МFI је Свет ска бан ка, а јед на од ње них фи ли ја ла је Ме ђу на род ни мо не тар ни 
фонд (ММF).
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бро ја стал них слу жбе ни ка ОУН. IFRC се ба ви не са мо пру жа њем 
ме ди цин ских услу га, ис по ру ком ле ко ва и ме ди цин ске опре ме, већ 
и дру гим об ли ци ма ху ма ни тар не по мо ћи, као што је, на при мер, 
по моћ у хра ни. Фе де ра ци ја и на ци о нал не ор га ни за ци је та ко ђе по-
ма жу из бе гли ца ма ко је до ла зе из зо на рат них деј ста ва, при нуд но 
ра се ље ни ма, као и љу ди ма ко ји су стра да ли услед при род них и 
тех но ге них ка та стро фа. Фе де ра ци ја је 2001. го ди не по кре ну ла про-
је кат Ме ђу на род ног пра ва о ху ма ни тар ној по мо ћи из ко га је на ста-
ла сту ди ја ”За кон и прав ни про блем у  ме ђу на род ном ре а го ва њу у 
слу ча ју ка та стро фе”,17) а 2007. го ди не су  усво је не и  ”Смер ни це за 
олак ша ва ње и ре гу ли са ње до ста вља ња ху ма ни тар не по мо ћи у ка-
та стро фа ма и по мо ћи у по чет ном опо рав ку зе мље”.   

САД има ју не ко ли ко на чи на пру жа ња по мо ћи дру гим зе мља-
ма ко је исту тра же на кон ка та стро фа, не сре ћа и су ко ба. Аген ци ја 
SAD за ду же на да обез бе ди по моћ и раз вој дру гих др жа ва је Аме-
ричкаагенцијазамеđународниразвој(USAID - U.S. Agency for In-
ter na ti o nal De ve lop ment), ко ја има за да так да ко ор ди ни ра од го во-
ром САД на ме đу на род не ка та стро фе.

НА ТО (Се ве ро а тлант ски са вез) у сво јој ор га ни за ци ји има 
Ди рек ци ју за ци вил но пла ни ра ње у ВС (CEP – Ci vil Emer gency 
Plan ning), са за дат ком да  ис ко ри сти по сто је ће ко ор ди на ци о не 
мо гућ но сти за за јед нич ко де ло ва ње при до пре ма њу ху ма ни тар не 
по мо ћи угро же ном ста нов ни штву. У ма ју 1995. го ди не, НА ТО је 
до нео од лу ку да про ши ри ту вр сту са рад ње и по диг не је на ни во 
зе ма ља-парт не ра, ка ко би на тај на чин ова област по ста ла до ступ на 
и оним др жа ва ма ко је ни су чла ни це те ор га ни за ци је, али су ушле 
у про грам Парт нер ство за мир.18) Но во фор ми ра на струк ту ра бит но 
је по ве ћа ла по тен ци јал ме ђу на род не за јед ни це за ре а го ва ње у ВС 
ве ли ких раз ме ра и омо гу ћи ла за о крет де лат но сти НА ТО ка мир но-
доп ским аспек ти ма без бед но сти. Сма тра се да евро а тлант ски по-
тен ци јал ре а го ва ња у ВС тре ба да до при не се по ве ћа њу мо гућ но-
сти де ло ва ња ме ђу на род не за јед ни це у слу ча ју ве ли ких ка та стро фа 
у би ло ком де лу све та, а по себ но у нај ра зви је ни јим зе мља ма где 
по сто ји ве ли ка опа сност од ВС.

Као је дан од два основ на еле мен та по ли ти ке Парт нер ства за 
мир о „По ве ћа њу прак тич не са рад ње на по љу ме ђу на род не по мо-

17) До ступ но на http://www.ifrc.org/Docs/pubs/idrl/desk-stu du/113600-idrl-deskstu du-en.pdf.

18) Раз вој од но са у окви ру НА ТО про гра ма «Парт нер ство за мир»  је  у ве зи са из ме ње-
ном си ту а ци јом у све ту, по што се раз ли чи ти вој но-по ли тич ки са ве зи, па и на ци о нал не 
вој не ор га ни за ци је тру де да ре а ли зу ју сво је мо гућ но сти у ху ма ни тар ној сфе ри – ми ро-
твор ним про це си ма, пру жа њу ху ма ни тар не по мо ћи, по тра га ма и спа са ва њу у слу ча ју 
не сре ћа, то јест  «кон вер зи јом» вој не тех но ло ги је и вој них ре сур са за по тре бе за шти те 
ста нов ни штва и те ри то ри је у слу ча ју ван ред не си ту а ци је.
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ћи у слу ча ју опа сно сти”, НА ТО је 1988. го ди не у окви ру Ди рек ци је 
за пла ни ра ње у слу ча ју ци вил них ВС раз ра дио но ви ме ха ни зам ко-
ји је 1988. го ди не до вео до ства ра ња Ко ор ди на ци о ног цен тра евро-
а тлант ског ван ред ног/ ка та стро фа ре а го ва ња (EADRCC – Euro-
AtlanticDisasterResponseCoordinationCentre). За да так EADRCC 
је да ко ор ди ни ра про це се ре а го ва ња 44 зе мље чла ни це Са ве та 
евро а тлант ског парт нер ства у ци љу бр зе и ефи ка сне ре а ли за ци је 
по ну да за пру жа ње по мо ћи УН (ово пред ста вља тре ћу ли ни ју по-
ве за но сти из ме ђу НА ТО и УН - до пу ну две ма по сто је ћим у обла-
сти по ли тич ких од но са и без бед но сти). Ко ор ди на ци о ни цен тар је 
део Ме ђу на род ног опе ра тив ног од се ка у Шта бу НА ТО-а у Бри-
се лу, а по ве зан је и са Ује ди ње ним на ци ја ма, где има ре фе рен та 
од го вор ног за ко ор ди ни ра ње са UN-OC HA. НА ТО је 2000. го ди не 
фор ми рао и Евро-атлан ску је ди ни цу за од го вор у слу ча ју опа сно-
сти (EADRU – Euro-AtlanticDisasterResponseUnit). Реч је о не-
стал ној је ди ни ци, са осо бљем и опре мом ко је су зе мље чла ни це 
из на чи ле као по тен ци јал но до ступ не у слу ча ју од го во ра на зах тев 
за по моћ од стра не др жа ве по го ђе не ка та стро фом. У слу ча ју мир-
но доп ске ВС на те ри то ри ји др жа ва чла ни ца Парт нер ства за мир, а 
по при је му зах те ва од стра не угро же не зе мље, EADRCC је спре-
ман да од го во ри 24 ча са днев но то ком це ле го ди не. Тај при ступ у 
пот пу но сти по др жа ва ју УН, глав не зе мље уче сни це тог про це са и 
ре ле вант не не вла ди не ор га ни за ци је. У ре ша ва њу про бле ма уса вр-
ша ва ња ме ха ни за ма по мо ћи по ла зи се од при зна ва ња чи ње ни це да 
ре сур си ко је ко ри сти ОУН фак тич ки при па да ју од ре ђе ним др жа ва-
ма. Има ју ћи у ви ду да су ре сур си на на ци о нал ном ни воу огра ни че-
ни, основ ни на чин да се по ве ћа ефи ка сност при пру жа њу по мо ћи 
на ме ђу на род ном ни воу је ин те гра ци ја и ко о пе ра ци ја на ци о нал них 
ка па ци те та, што омо гу ћа ва да се по моћ пру жи што бр же и да се 
при том сред ства ра ци о нал но ко ри сте.

РЕГУЛИСАЊЕБЕЗБЕДНОСТИИСАРАДЊЕ
УВАНРЕДНИМСИТУАЦИЈАМА

УЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Европ ска уни ја не ма ин те гри сан си стем за од го вор на ка та-
стро фе, а си стем са рад ње чла ни ца ЕУ у обла сти ци вил не за шти-
те за по чет је и раз ви јан ре зо лу ци ја ма до но ше ним у пе ри о ду 1987. 
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- 1999. го ди на.19) Усва ја њем Ли са бон ског до пу ње ног спо ра зу ма 
(„Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ“) 2009. го ди не, уве де но је не ко ли ко 
про ме на у ве зи са ци вил ном за шти том. Та ко је чла ном 6. Уго во-
ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је де фи ни са но да ће у обла сти 
ци вил не за шти те „Уни ја има ти над ле жност да спро во ди пра те ће, 
ко ор ди ни ра ју ће и ком пле мен тар не рад ње“. Та ко ђе, члан 176ц Уго-
во ра пред ви ђа да се ре до ван за ко но дав ни по сту пак при ме њу је на 
усва ја ње за ко на у обла сти ци вил не за шти те, те да „Уни ја под сти че 
са рад њу из ме ђу др жа ва чла ни ца ка ко би се уна пре ди ла ефи ка сност 
си сте ма за пре вен ци ју и за шти ту од при род них ка та стро фа и ка та-
стро фа иза зва них људ ским фак то ром.”20) Ли са бон ским до пун ским 
спо ра зу мом уве де на је и кла у зу ла о со ли дар но сти (члан 188 П) по 
ко јој ће „Уни ја и ње ни чла но ви де ло ва ти за јед но и со ли дар но уко-
ли ко је зе мља чла ни ца  пред мет те ро ри стич ког на па да или жр тва 
при род не или људ ском ру ком иза зва не ка та стро фе“. 

Европ ска ко ми си ја, као вла да ЕУ, је од го вор на за пру жа ње 
по др шке и до дат не по мо ћи на по ри ма на на ци о нал ном, ре ги о нал-
ном и ло кал ном ни воу на спре ча ва њу ка та стро фа, при пре мље но-
сти ли ца од го вор них за ци вил ну за шти ту и ин тер вен ци ју у слу ча ју 
ка та стро фе. Европ ска ко ми си ја је у но вем бру 2010. го ди не усво ји-
ла до ку мент „Европ ска Стра те ги ја уну тра шње без бед но сти у по-
кре ту: пет ко ра ка на пред ка без бед ни јој Евро пи“.

Овим ак ци о ним пла ном за спро во ђе ње стра те ги је уну тра шње 
без бед но сти раз ра ђен је и кров ни ме ха ни зам че тво ро го ди шњих 
ме ра ко је се од но се на гру пу V («Ефи ка сно  упра вља ње ВС»)21). 
Фе бру а ра 2009. го ди не Европ ска ко ми си ја је усво ји ла „Са оп ште ње 
о при сту пу за јед ни це у ве зи са пре вен ци јом при род них и иза зва-
них ка та стро фа“, ко је са др жи уоп ште не окви ре за пре вен ци ју ка-
та стро фа и пред ло жи ла ме ре ко ји ма би се  кроз раз вој ЕУ и на ци о-
нал них по ли ти ка у ци клу су упра вља ња ка та стро фа ма (адап та ци ја, 
сма ње ње ри зи ка од ка та стро фа, пре вен ци ја, од го вор и от кла ња ње 
по сле ди ца ка та стро фа), ума њио њи хов ути цај. За кључ ком Са ве та 
Европ ске уни је у ве зи са дру штве ним окви ром пре вен ци је ка та-

19) Не ка да шњи европ ски ко ме сар Ми хел Бар ни јер са чи нио је из ве штај о ци вил ној за шти ти 
у Евро пи  (2006) на зах тев Пред сед ни ка Ко ми си је. Из ве штај се усред сре ђу је на ства-
ра ње европ ских сна га ци вил не за шти те („европ ска по моћ“), уз по моћ ре сур са др жа ва 
чла ни ца на ве о ма сли чан на чин као и ме ха ни зам.  

20) Ли са бон ски до пу ње ни спо ра зум је пред ви део да ће европ ско за ко но дав ство ус по ста ви-
ти ме ре ко је су нео п ход не за по сти за ње ових ци ље ва, али без оба ве зног ускла ђи ва ња са 
за ко ни ма и про пи си ма др жа ва чла ни ца.

21) Из вор: Бе о град ски цен тар за без бед но сну по ли ти ку , Бе о град ски цен тар за људ ска пра-
ва, бил тен 19, (2010), стр. 1-3. Ак ци ја 2, циљ 5 ко ји го во ри о “при сту пу про це ни прет ње 
и ри зи ка, ко ји се усме ра ва на све опа сно сти.



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.487-508.

500

стро фа у окви ру ЕУ, усво је ним но вем бра 2009. го ди не, фор ми ра-
на је  по себ на ко ми си ја  ко ја ће за јед но са зе мља ма чла ни ца ма ЕУ 
раз ви ја ти смер ни це ЕУ,22) а узи ма ју ћи у об зир за ла га ња на на ци-
о нал ном ни воу за ме то де ма пи ра ња опа сно сти и ри зи ка, про це не 
и ана ли зе, ка ко би се ова кве ак ци је олак ша ле и оси гу ра ла њи хо ва 
бо ља упо ре ди вост у др жа ва ма чла ни ца ма. 

Др жа ве чла ни це ЕУ су по зва не да до кра ја 2011. го ди не обез-
бе де Ко ми си ји рас по ло жи вост ин фор ма ци ја о соп стве ним ве ли ким  
ри зи ци ма. С тим у ве зи, Ко ми си ја ће до кра ја 2012. го ди не при пре-
ми ти ме ђу сек тор ски пре глед глав них при род них и ве штач ких ри-
зи ка са ко ји ма би се ЕУ мо гла су о чи ти у бу дућ но сти, и узи ма ју ћи 
у об зир, та мо где је то мо гу ће и ре ле вант но, бу ду ћи ути цај кли мат-
ских про ме на и по тре бе за кли мат ском адап та ци јом.

За ко но дав ство Европ ске уни је ре гу ли ше мно ге ри зи ке. По-
ред ди рек ти ва ко је го во ре о по пла ва ма, ин ду стриј ским  ак ци ден ти-
ма и кри тич ним ин фра струк ту ра ма, ЕУ је до не ла је дан број про пи-
са у обла сти ин ду стриј ских ха зар да (нпр. про пи се EC 1406/2002 и 
2038/2006 ко ји оба ве зу ју Европ ску аген ци ју за си гур ност на мо ру 
да ре а гу је на за га ђе ње ко је иза зи ва ју бро до ви; Ди рек ти ву о про це-
ни ути ца ја на еко ло ги ју 85/337/EEC; Ди рек ти ву о стра те шкој еко-
ло шкој про це ни  2001/42/EC). Та ко ђе, де фи ни са ни су и кон крет ни 
стан дар ди о пре вен ци ји у окви ру Евро ко до ва23). 

Ме ха ни зам за ци вил ну за шти ту Европ ске уни је, ус по ста-
вљен Од лу ком Са ве та EУ 2001/792/ES, ко ји ор га ни за ци о но при па-
да Ге не рал ном ди рек то ра ту за ме ђу на род ну са рад њу, ху ма ни тар ну 
по моћ и ци вил ну за шти ту Европ ске ко ми си је (EC HO - Europеan 
Com mis sion for Hu ma ni ta rian aid and Ci vil Pro tec tion), пр ва је од три 
мо гућ но сти са рад ње ЕУ у слу ча ју ВС и има за циљ омо гу ћа ва ње 
ко ор ди на ци је из ме ђу зе ма ља чла ни ца у то ку опе ра ци је пру жа ња 
по мо ћи код ка та стро фа и ВС.  За кон ски оквир ко ји уре ђу је европ-
ску ци вил ну за шти ту у об ли ку у ко јем се да нас на ла зи (EC DG 
EC HO) за сни ва се на два глав на про пи са - Од лу ци Са ве та ко јом 
се ус по ста вља Ме ха ни зам ци вил не за шти те (из ме на, 2007/779/EZ, 
Eura tom) и Од лу ци Са ве та ко јом се ус по ста вља Фи нан сиј ски ин-
стру мент за ци вил ну за шти ту (2007/162/EZ, Eura tom). Ова два ак та 
су ком пле мен тар на и због то га што Фи нан сиј ски ин стру мент за 

22) Смер ни це у пот пу но сти узи ма ју у об зир по сто је ће за ко но дав ство ЕУ, укљу чу ју ћи ди-
рек ти ве о ри зи ци ма, је дан број Евро ко до ва, а та ко ђе и За кљу чак Са ве та о пре вен ци ји од 
шум ских по жа ра у окви ру Европ ске Уни је, као и ре зул та те нај ско ри јих ис тра жи ва ња у 
обла сти про це не и ма пи ра ња ри зи ка.                                                            

23) Нпр.: Шум ски по жа ри-Евро код 1 ; Зе мљо тре си и по ме ра ње тла-Евро код 8 и Евро код 7; 
Олу је и ура га ни- Евро код 1.
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ци вил ну за шти ту фи нан си ра Ме ха ни зам за јед ни це за ци вил ну за-
шти ту, ко ји се са сто ји од ни за еле ме на та и ак тив но сти. 

Фи нан сиј ски ин стру мент ци вил не за шти те омо гу ћа ва др-
жа ва ма уче сни ца ма да, под од ре ђе ним усло ви ма, од Европ ске ко-
ми си је тра же по др шку и су фи нан си ра ње пре во за по мо ћи ци вил не 
за шти те до др жа ве по го ђе не ВС.  Европ ска Ко ми си ја је по кре ну ла 
и IPA про је кат (Ин стру мент за пред при ступ ну по моћ) о са рад њи 
у по сло ви ма ци вил не за шти те за зе мље кан ди да те и по тен ци јал-
не кан ди да те у тра ја њу од две го ди не, (де цем бар 2010. – де цем-
бар 2012. го ди не). Циљ про гра ма је да зе мље ко ри сни це при бли жи 
европ ском Ме ха ни зму ци вил не за шти те и до при не се раз во ју њи хо-
вих мо гућ но сти ци вил не за шти те.

У ор га ни за ци ји и фи нан си ра њу Ци вил не за шти те ЕУ уче-
ству ју и зе мље кан ди да ти. Члан ство се сти че пот пи си ва њем Ме-
мо ран ду ма о раз у ме ва њу (Me mo ran dum of Un der stan ding - MoU) 
са Европ ском ко ми си јом. Зе мље пла ћа ју го ди шњи фи нан сиј ски до-
при нос, чи ја ви си на за ви си од ви си не бру то до ма ћег про из во да по 
гла ви ста нов ни ка, и бро ја ста нов ни ка.

Ме ха ни зам за ци вил ну за шти ту у ЕУ има ве ли ки број ала-
та чи ји је циљ да обез бе де бо љу при пре мље ност и ефи ка сно ре а-
го ва ње на ка та стро фе на ни воу За јед ни це, укљу чу ју ћи Цен тар за 
пра ће ње и оба ве шта ва ње (The Mo ni to ring and In for ma tion Cen tre - 
MIC) у окви ру ко га је по себ ном ди рек ти вом ЕУ уве ден  је дин стве-
ни те ле фон (број 112) за ВС у свим зе мља ма чла ни ца ма. Та ко ђе, и 
Си стем за оба ве шта ва ње у слу ча ју оп ште опа сно сти (The Com mon 
Emer gency and In for ma tion System-CE CIS) пред ста вља по у здан си-
стем упо зо ра ва ња пу тем Ин тер не та и апли ка ци ју за оба ве шта ва ње 
осми шље ну с на ме ром да се олак ша ко му ни ка ци ја ме ђу др жа ва ма 
чла ни ца ма у слу ча ју ВС.

Мо ду ли24) ци вил не за шти те ЕУ су над град ња на ци о нал них 
ре сур са јед не или ви ше др жа ва чла ни ца на до бро вољ ној осно ви. 
Они до при но се ја ча њу ка па ци те та за бр зо ре а го ва ње ци вил не за-
шти те. 

Спо ра зу мом за ко ор ди на ци ју кри за ма (Cri sis Co-or di na tion 
Ar ran ge ments) из 2006. го ди не, Европ ска уни ја је ус по ста ви ла ује-
ди њен про цес до но ше ња по ли тич ких од лу ка за ВС (у том слу ча-
ју се фор ми ра гру па за упра вља ње кри зом ко ја је са ста вље ња од 
ви со ких функ ци о не ра ЕУ). Та ко ђе, ме ха ни зам ци вил не и вој не 
Европ ске без бед но сти и од брам бе не по ли ти ке (Euro pean Se cu rity 

24) Ко ми си ја је за јед но са др жа ва ма чла ни ца ма утвр ди ла три на ест мо ду ла ци вил не за шти те 
(2008/73/EC, Eura tom and 2010/481/EU, Eura tom). 
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and De fen ce Po licy - ESDP) оства ру је се пре ко Ге не рал ног се кре та-
ри ја та са ве та за ESDP за опе ра ци је вој ног или ци вил ног упра вља-
ња кри за ма. У окви ру ЕУ функ ци о ни ше и мре жа спе ци ја ли зо ва них 
европ ских цен та ра ко ји се ба ве на уч ним ис тра жи ва њи ма у обла сти 
спре ча ва ња и от кла ња ња по сле ди ца при род них и тех но ге них ка та-
стро фа. 

АКТУЕЛНОСТАЊЕМЕЂУНАРОДНЕСАРАДЊЕ
РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕУВАНРЕДНИМ

СИТУАЦИЈАМА

По ли ти ка ме ђу на род не са рад ње Ре пу бли ке Ср би је у ВС про-
ис ти че из «Стра те ги је одр жи вог раз во ја Ре пу бли ке Ср би је»25) и за-
сни ва се  на гло бал но при хва ће ним прин ци пи ма, де фи ни са ним у 
Де кла ра ци ји одр жи вог раз во ја26) из Јо ха нес бур га, Ми ле ни јум ским 
ци ље ви ма раз во ја УН, Стра те ги ји одр жи вог раз во ја ЕУ, На ци о нал-
ној стра те ги ји Ср би је за при сту па ње Ср би је и Цр не го ре Европ ској 
уни ји из 2005. го ди не и дру гим до ку мен ти ма.     

По ме ну та стра те ги ја као при о ри те те и ци ље ве одр жи вог 
раз во ја под ра зу ме ва и за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не и 
ра ци о нал но ко ри шће ње при род них ре сур са. Са вет за на ци о нал-
ну без бед но сти РС  је у ок то бру 2009. го ди не усво јио Стра те ги ју 
на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, у ко јој су по сле ди це 
еле мен тар них не по го да и тех нич ких и тех но ло шких не сре ћа,  као 
и угро жа ва ње жи вот не сре ди не и здра вља гра ђа на, за јед но са дру-
гим прет ња ма (те ро ри зам и би о ло шке опа сно сти), свр ста не у гру-
пу стал них без бед но сних ри зи ка. Као кан ди дат за члан ство у ЕУ и 
чла ни ца УН, Ре пу бли ка Ср би ја из гра ђу је соп стве ни си стем за шти-
те и спа са ва ња у ВС, ко ји је у ве ћи ни еле ме на та ком па ти би лан си-
сте му Европ ске уни је. Усва ја њем За ко на о ван ред ним си ту а ци ја ма 
2009. го ди не, Ср би ја је учи ни ла зна ча јан ко рак ка си стем ском ре-
гу ли са њу и ефи ка сни јем обез бе ђе њу си гур но сти ка ко сво јих гра-
ђа на, та ко и стра них др жа вља на ко ји про ла зе кроз на шу зе мљу и 
те ри то ри је су сед них др жа ва. Тај за кон је ура ђен на осно ву зна чај-
них ис ку ста ва на ше зе мље у ВС, а и по угле ду на др жа ве-чла ни це 
ЕУ ко је слу же као при мер ефи ка сне и ор га ни зо ва не за шти те ста-

25)  Усво је на на сед ни ци Вла де РС 09. ма ја 2008. го ди не

26)  У основ не прин ци пе одр жи вог раз во ја спа да ју и: ин те гри са ње пи та ња жи вот не сре ди не 
у оста ле сек тор ске по ли ти ке; прин цип пре до стро жно сти; прин цип за га ђи вач/ко ри сник 
пла ћа, укљу че ње тро шко ва ве за них за жи вот ну сре ди ну у це ну про из во да; одр жи ва про-
из вод ња и по тро шња.   
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нов ни штва у ВС.  У за кон су им пле мен ти ра не смер ни це и су ге сти-
је Ме ђу на род не стра те ги је UN/IS DR, UNDP и дру гих ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја.

До не та је и «На ци о нал на стра те ги ја за шти те и спа са ва ња у 
ВС»,27) ко ја је ускла ђе на са дру гим на ци о нал ним и ме ђу на род ним 
до ку мен ти ма, као што су: из ме ње ни и до пу ње ни На ци о нал ни про-
грам за ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у Европ ску уни ју, Ми ле ни-
јум ски ци ље ви раз во ја ко је су де фи ни са ле чла ни це Ује ди ње них 
на ци ја и Хјо го оквир за де ло ва ње 2005 – 2015. го ди не, Раз вој от-
пор но сти на ци ја и за јед ни ца на ка та стро фе и дру гим.

По ла зе ћи од европ ског опре де ље ња и оба ве за при хва та ња 
ком плет ног CommunityAcquis, али и од но са пре ма жи вот ној сре-
ди ни, Ре пу бли ка Ср би ја је пи та ње ње не за шти те де фи ни са ла као 
устав ну ка те го ри ју, утвр ђу ју ћи пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну 
као основ но пра во и сло бо ду сва ког гра ђа ни на, при че му је чла ном 
72. Уста ва утвр ђе но да је Ре пу бли ка Ср би ја над ле жна за за шти-
ту жи вот не сре ди не, за шти ту и уна пре ђе ње фло ре и фа у не. У том 
ци љу, у то ку 2004. и 2005. го ди не, до не та су че ти ри за ко на: За кон 
о за шти ти жи вот не сре ди не; За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и 
кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не; За кон о стра те шкој про це-
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и За кон о про це ни ути ца ја на жи-
вот ну сре ди ну. По ред ових стра те шких за ко на, област за шти те жи-
вот не сре ди не у Ср би ји пра те и за ко ни ко ји су у ве зи са ва зду хом, 
во да ма и зе мљи штем. На ту област се од но си и ви ше од сто за ко на 
и про пи са о пла ни ра њу и из град њи, ру дар ству, ге о ло шким ис тра-
жи ва њи ма, за шти ти во да, зе мљи шта и ва зду ха, шу ма, жи во ти ња, 
би ља ка, о ри бар ству, лов ству, на ци о нал ним пар ко ви ма, по сту па њу 
са екс пло зив ним, штет ним и опа сним ма те ри ја ма, за шти ти од јо-
ни зу ју ћих зра че ња, про из вод њи и про ме ту отро ва итд.

У окви ру Кон вен ци је о пре ко гра нич ном ефек ту ин ду стриј-
ских уде са, Ре пу бли ка Ср би ја спро во ди успе шну са рад њу са Еко-
ном ском ко ми си јом Ује ди ње них на ци ја за Евро пу (UNE CE). За-
кон о за шти ти жи вот не сре ди не де фи ни ше оба ве зу Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва – Сек то ра за ВС, да оба ве шта ва дру ге зе мље 
о опа сно сти ма од хе миј ских уде са са пре ко гра нич ним ефек ти ма. 
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је ак тив но 
са ра ђу је са Европ ском Аген ци јом за жи вот ну сре ди ну (Euro pean 
En vi ron ment Agency – ЕЕА) у окви ру Европ ске мре же за ин фор-
ми са ње и осма тра ње (EIONET), а по себ но кроз IPA 2008 про је кат 

27)  Овом Стра те ги јом  се обез бе ђу је ис пу ње ње пре по ру ка Европ ске уни је за раз вој си сте-
ма на ци о нал не за шти те („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 86/2011).
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ус по ста вља ња На ци о нал не EIONET мре же у Ре пу бли ци Ср би ји, 
на при ку пља њу и до ста вља њу по да та ка о ста њу жи вот не сре ди не. 

Тран спорт опа сног те ре та у Ре пу бли ци Ср би ји је ре гу ли сан 
је За ко ном о тран спор ту опа сног те ре та28) и ме ђу на род ним кон вен-
ци ја ма ко је се од но се на тран спорт опа сног те ре та, а ко је је на ша зе-
мља ра ти фи ко ва ла. По твр ђе не ме ђу на род не кон вен ци је из обла сти 
тран спор та опа сног те ре та су: Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном 
друм ском тран спор ту опа сног те ре та (ADR); До да так Ц Кон вен ци-
је о ме ђу на род ним пре во зи ма же ле зни цом (CO TIF) – Пра вил ник 
за ме ђу на род ни же ле знич ки тран спорт опа сне ро бе (RID); Анекс 
18 Кон вен ци је о ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо плов ству – Си гу-
ран тран спорт опа сног те ре та ва зду шним пу тем и ICAO Док. 9284 
АН/905 – Тех нич ке ин струк ци је за си гу ран тран спорт опа сног те-
ре та ва зду шним пу тем; Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном тран-
спор ту опа сног те ре та уну тра шњим плов ним пу те ви ма (ADN).

Си стем оп штих на ја ва и упо зо ре ња јав но сти на мо гућ ност 
по ја ве опа сних ме те о ро ло шких по ја ва Ме те о а ларм, раз ви јен је у 
окви ру Мре же европ ских ме те о ро ло шких слу жби Европ ске уни је 
– EUMET NET, чи ји је члан и Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за-
вод Ср би је. Та ко ђе, у окви ру Европ ског си сте ма за упо зо ра ва ње на 
по пла ве – Euro pean Flood Alert System (EFAS) раз ви јен је и опе ра-
тив но функ ци о ни ше Хи дро а ларм у ко ји је укљу чен и Ре пу блич ки 
хи дро ме те о ро ло шки за вод. 

Сход но ди рек ти ви IN SPI RE (Di rec ti ve 2007/2/EC), Ре пу-
блич ки ге о дет ски за вод је за ду жен да се зо не при род ног ри зи ка, 
као јед на од те ма на ци о нал не ин фра струк ту ре ге о про стор них по-
да та ка им пле мен ти ра ју и при ка жу на на ци о нал ном ге о пор та лу у 
елек трон ској фор ми и да бу ду ин тер о пе ра бил не и хар мо ни зо ва не у 
скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма да би мо гле би ти об ја вље не 
на на ци о нал ном ге о пор та лу. 

Ре пу блич ки се и змо ло шки за вод, као члан Европ ско-ме ди-
те ран ског се и змо ло шког цен тра – (EMCS), за ду жен је од Са ве та 
Евро пе да из да је се и змич ка упо зо ре ња у окви ру Отво ре ног пар-
ци јал ног спо ра зу ма (OPA) за пре вен ци ју, за шти ту и ор га ни за ци-
ју по мо ћи од ве ли ких при род них и тех нич ких ка та стро фа. За вод 
је та ко ђе члан и Оп сер ва то ри је и ис тра жи вач ке уста но ве европ ске 
се и змо ло ги је (OR FE US), чи ји је циљ ко ор ди ни са ње и про мо ви са-
ње европ ске се и змо ло ги је. За вод ак тив но уче ству је на про јек ти ма 
ових ор га ни за ци ја.29) 

28)  СлужбенигласникРС, бр. 88/2010.

29) За вод у ре ал ном вре ме ну раз ме њу је ре ги стро ва не по дат ке са свим зе мља ма у окру же њу 
а на осно ву пот пи са них спо ра зу ма са Цр ном Го ром, Фе де ра ци јом Бо сне и Хер це го ви не, 
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Ре пу бли ка Ср би ја је та ко ђе и пот пи сни ца ме ђу на род них кон-
вен ци ја из обла сти за шти те од зра че ња и ну кле ар не си гур но сти и 
без бед но сти, ме ђу ко ји ма су и Кон вен ци ја о ра ном оба ве шта ва њу о 
ну кле ар ним не сре ћа ма и Кон вен ци ја о пру жа њу по мо ћи у слу ча ју 
ну кле ар них не сре ћа.

СЕКТОРЗАВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕ–НОСИЛАЦ
ИКРЕАТОРАКТИВНОСТИМЕЂУНАРОДНЕ
САРАДЊЕУВАНРЕДНИМСИТУАЦИЈАМА

У 2009. го ди ни фор ми ран је Сек тор за ван ред не си ту а ци је 
МУП Ре пу бли ке Ср би је,  ко ји је у им пле мен та ци ји За ко на о ВС 
при пре мио ви ше од два де сет под за кон ских ака та ко ји су усво је ни 
или су у фа зи усва ја ња. Сек тор је нај зна чај ни ји но си лац из град-
ње, ускла ђи ва ња и ко ор ди на ци је тог си сте ма у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Сек тор за ВС успе шно са ра ђу је са број ним ме ђу на род ним ор га-
ни за ци ја ма, укљу чу ју ћи: UNDP (уче шће у ре ги о нал ном про јек ту 
за сма ње ње  ри зи ка од ка та стро фа; за по чет про је кат по др шке Сек-
то ру за ја ча ње ка па ци те та); UN/IS DR (ак тив но уче шће у из ра ди 
про це на ри зи ка од ка та стро фа и пра ће њу ак тив но сти и оства ре ног 
на прет ка у обла сти сма ње ња ри зи ка); Ини ци ја ти ва за пре вен ци ју и 
спрем ност на не сре ће за ре ги он Ју го и сточ не Евро пе - DPPI (раз ме-
на ин фор ма ци ја, за јед нич ке обу ке, ра ди о ни це, се ми на ри); НА ТО 
(уче шће на пле нар ним са стан ци ма Ви шег ко ми те та за пла ни ра ње 
у ВС – SCEPC и са стан ци ма Гру пе за ци вил ну за шти ту – CPG, 
те ак тив но уче шће у из ра ди Ин ди ви ду ал ног про гра ма парт нер-
ства Ре пу бли ке Ср би је); Ор га ни за ци ја за за бра ну хе миј ског оруж ја 
- OPCW; Кан це ла ри ја Ује ди ње них на ци ја за ху ма ни тар на пи та ња 
- UN-OC HA; Де чи ји фонд Ује ди ње них на ци ја – UNI CEF; Ци вил-
но-вој но пла ни ра ње у слу ча ју ВС за ре ги он Ју го и сточ не Евро пе 
- CMEP; Ор га ни за ци ја за цр но мор ску еко ном ску са рад њу – BSEC; 
Ин стру мен та пред при ступ не по мо ћи ЕУ – IPA   фон до ви (про јек-
ти ја ча ња ин сти ту ци о нал них ка па ци те та за европ ске ин те гра ци је 
и про јек ти пре ко гра нич не са рад ње); USAID - Про грам PPES (ин-
сти ту ци о нал но ја ча ње Сек то ра,  из ра да пла но ва ре а го ва ња у слу-
ча ју ВС за пред став ни ке оп шти на и гра до ва Ре пу бли ке Ср би је) и 
дру гим. 

Ре пу бли ка Ср би ја је пот пи са ла ме ђу на род не спо ра зу ме о 
раз у ме ва њу и са рад њи у обла сти  за шти те  и спа са ва ња љу ди и ма-

Бив шом Ју го сло вен ском Ре пу бли ком Ма ке до ни јом, Ре пу бли ком Ал ба ни јом, Ре пу бли-
ком Хр ват ском и Ре пу бли ком Аустри јом.
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те ри јал них до ба ра од при род них и дру гих не сре ћа са: Ми ни стар-
ством за ВС (EMER COM) Ру ске Фе де ра ци је,30) Дан ском аген ци јом 
за упра вља ње  у  ВС (DE MA), Сло вач ком и Азер беј џа ном. За по че та 
је про це ду ра за пот пи си ва ње би ла те рал них спо ра зу ма са др жа ва ма 
у ре ги о ну, а оче ку је се да се у то ку 2012. го ди не пот пи шу спо ра зу-
ми о са рад њи са Хр ват ском, Ма ке до ни јом, Бу гар ском, Ру му ни јом, 
Ма ђар ском и Укра ји ном. Пот пи са но је и Пи смо о на ме ра ма за са-
рад њу са Фран цу ском, те Ме мо ран дум о раз у ме ва њу из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. МУП Ре пу бли ке Ср би је је са 
ше фо ви ма слу жби за за шти ту и спа са ва ње из Ре пу бли ке Ал ба ни је, 
Фе де ра ци је БиХ, БЈР Ма ке до ни је, Ре пу бли ке Сло ве ни је, Ре пу бли-
ке Хр ват ске и Цр не Го ре, усво ји ло за кључ ке о фор ми ра њу мре же 
ре ги о нал них спе ци ја ли зо ва них цен та ра за ре а го ва ње у ВС у ју го-
и сточ ној Евро пи, ка ко би се ис ко ри сти ли и да ље уна пре ди ли по-
сто је ћи ка па ци те ти др жа ва у си сте му пре вен ци је и од го во ра у ВС. 
За не по сред ну ре а ли за ци ју свих ових уго во ра за ду жен је Сек тор 
за ван ред не си ту а ци је. У то ку 2011. го ди не из ра ђен је и Ин ди ви ду-
ал ни ак ци о ни план парт нер ства из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и НА ТО 
(усво јен је пре зен та ци о ни до ку мент и из ра ђен на црт ма три це ак-
тив но сти). 

У окви ру про јек та Ми си је ОЕБС „Кон со ли до ва ње про це са 
де мо кра ти за ци је сек то ра без бед но сти у Ср би ји“ оства ру је се са-
рад ња на пла ну фи нан си ра ња и из ра де по ро дич ног при руч ни ка за 
по на ша ње у ВС, ор га ни за ци је си му ла ци о них ве жби за оп штин ске 
шта бо ве за ВС, као и на по др шци уче шћу пред став ни ка Ре пу бли ке 
Ср би је на ме ђу на род ним кур се ви ма у обла сти упра вља ња ВС. 

У  2011. го ди ни је у Бе о гра ду одр жа на Ме ђу на род на ми ни-
стар ска кон фе рен ци ја о уса гла ша ва њу ре ги о нал них ак тив но сти 
у обла сти пре вен ци је еле мен тар них не по го да и ка та стро фа. Кон-
фе рен ци ја је одр жа на у окви ру пред се да ва ња Ре пу бли ке Ср би је 
Про це сом са рад ње у Ју го и сточ ној Евро пи и ње ног пред се да ва ња 
Ја дран ско-јон ском ини ци ја ти вом. За јед нич ком из ја вом Кон фе рен-
ци је, из ра же на је на ме ра и по тре ба уна пре ђе ња и ја ча ња са рад ње 
из ме ђу др жав них ин сти ту ци ја, ци вил ног дру штва и на уч но–ака-
дем ске за јед ни це др жа ва Ју го и сточ не Евро пе у обла сти сма ње ња 
ри зи ка од ка та стро фа.

30) 25.04.2012. го ди не у Ни шу је пот пи сан Спо ра зум о осни ва њу ху ма ни тар ног цен та и 
Спо ра зум о утвр ђи ва њу ње го вог ста ту са.
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INTERNATIONALCOOPERATIONPOLICY
OFTHEREPUBLICOFSERBIADURING

ASTATEOFEMERGENCY

Summary
This pa per pre sents the aut hor’s at tempt to re se arch the system 

and nor ma ti ve do cu ments con cer ning in ter na ti o nal co o pe ra tion in a 
sta te of emer gency, as well as in ter na ti o nal co o pe ra tion po licy of the 
Re pu blic of Ser bia. The pa per gi ves de ta ils on the mo des of in ter na ti o-
nal co o pe ra tion and part ner ship in a sta te of emer gency ca u sed by the 
na tu ral and tec hno lo gi cal di sa sters or by tec hni cal de vi ces. Sin ce du-
ring a sta te of emer gency sta tes’ bor ders be co me po ro us, in ter na ti o nal 
co o pe ra tion is ne ces sary.  The re fo re, sta tes fo und in ter na ti o nal or ga ni-
za ti ons and as so ci a ti ons, or be co me the ir mem bers in or der to im pro ve 
know led ge, mu tu ally ta ke ac ti ons and pro vi de hu ma ni ta rian aid for the 
du ra tion of a sta te of emer gency. Af ter all the cri ses it un der went in the 
past, the Re pu blic of Ser bia has been ma king ef forts to in sti tu te and 
im pro ve the na ti o nal se cu rity and re scue re spon se system in a sta te of 
emer gency as well as to de ve lop in ter na ti o nal co o pe ra tion in this fi eld.
Key words: a sta te of emer gency, in ter na ti o nal co o pe ra tion, ci vil de fen se, 

dan ger, risk, ma na ge ment, the Euro pean Union, the Re pu blic of 
Ser bia, po li tics, Sta te of Emer gency Sec tor
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Resume
In si tu a ti ons when a sta te of emer gency oc curs in se ve ral co un-

tri es si mul ta ne o usly, or in one co un try which is not able to deal with 
its pro por ti ons and con se qu en ces, it is ob vi o usly ne ces sary to te em up 
ava i la ble re so ur ces of af fec ted co un tri es in or der to co pe with the pro-
blems. On the ba sis of in ci dents ex pe ri en ced du ring cri ses and di sa sters 
wor ldwi de, it is evi dent that jo int in ter na ti o nal aid has be co me an ab so-
lu te ne ces sity. Be si des all ac hi e ved re sults pre sen ted in this pa per, the 
Uni ted Na ti ons and Euro pean Union are still trying to find out a mo re 
ef fi ci ent and in te gra ting system for qu ick re spon se and hu ma ni ta rian 
aid in the ca ses of a sta te of emer gency. Not only Ser bia, but ot her co-
un tri es thro ug ho ut the world, is in se arch for a new mo del of a sta te that 
wo uld not me rely be le gal and so cial, but al so “so cio-na tu ral”, “eco-
lo gi cal”, “su sta i na ble”, and ready to chan ge on its way to a new sta te 
of su sta i na ble de ve lop ment. The se cu rity re la ted is su es, as well as the 
is su es re gar ding the sa fety and im pro ve ment of the en vi ron ment and re-
a so na ble ex plo i ta ti on of na tu ral re so ur ces are to be the pri o rity of each 
in di vi dual sta te. The se are new fun cti ons, which are not easy to ful fill 
sin ce all pre vi o us mo dels of sta tes eit her just men ti o ned the se fun cti ons 
in the ir laws wit ho ut ca rrying them in to ef fect or con si de red that they 
need an ap pro pri a te le gal form and that the ir en for cing go es wit ho ut 
saying. Af ter all the cri ses and sta tes of emer gency that it ex pe ri en ced 
in the last de ca de of the twen ti eth and the be gin ning of the twenty-first 
cen tu ri es, Ser bia has de ve lo ped sig ni fi cant in ter na ti o nal co o pe ra tion in 
the fi eld of the de fen se from sta tes of emer gency, both on a stra te gic and 
ope ra ti o nal le vel.

* Овај рад је примљен 11. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.


