
НАУЧНО-СТРУЧНО ДРУШТВО
ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
У ВАНДРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Основни подаци и историјски развој

У току 15. јуна 2018. године, одржана је оснивачка 
скупштина и на предлог оснивача доц. др Владими-
ра М. Цветковића, професори са Факултета безбед-
ности, Криминалистичко-полицијског универзитета, 
Географског и Шумарског факултета су једногласно 
донели Статут и формирали Научно-стручно друштво 
за управљање ризицима у ванредним ситуација-
ма (Scientifi c-Professional Society for Disaster Risk 
Management). У циљу унапређења научне делатности 
у оквиру Друштва, 21.12.2020. године, донет је Ста-
тут и основан је Међународни институт за истражи-
вање катастрофа (International Institute for Disaster 
Research). Научно-стручно друштво за управљање 
ризицима у ванредним ситуацијама (НСДР-УРВС) 
јесте невладино, непрофитно удружење, основано на 
неодређено време, ради унапређења постојећег фон-
да теоријских знања у области управљања ризицима 
у ванредним ситуацијама, спровођења квантитатив-
но-квалитативних истраживања, организовања на-
ционалних и међународних конференција, покретања 
и вођења часописа, спровођења обука и процена ри-
зика, као и других, академских активности у поменутој 
области.
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збирки: а) Управљање ризицима у ванредним ситу-
ацијама – уџбеник, 2020. године б) Митови о ката-
строфама: истине и заблуде – научна монографија, 
2021. године; в) Управљање у нуклеарним ката-
строфамама – научна монографија, 2021. године; 
г) Безбедносни ризици и катастрофе – практикум, 
2021. године; д) Управљање ризицима и системи 
заштите и спасавања од катастрофа – практикум, 
2021. године; ђ) Збирка прописа из области уп-
рављања ризицима од катастрофа, 2019. година; 
Зборник радова са Првог националног семинара 
из области ванредних ситуација – Тактика заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама: искуства са 
терена и поуке, 2021. године. Сарадници друштва 
су написали више од пет пројеката из области ван-
редних ситуација и више од 30 научних радова.

Одржане обуке, курсеви и предавања
У организацији Научно-стручног друштва за уп-
рављање ризицима у ванредним ситуацијама ре-
ализован је већи број обука и других активности 
усмерених на едукацији из области ванредних 
ситуација: Прва основна безбедносна обука из об-
ласти ванредних ситуација на Старој планини од 
13. до 16. јула 2018. године (100 полазника); Друга 
основна безбедносна обука из области заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама у Овчарско-Ка-
бларској клисури од 29. новембра до 1. децембра 
2019. године (60 полазника); Трећа основна без-
бедносна обука из области ванредних ситуација од 
29. октобра до 1. новембра 2021. године; Команд-
но-симулациона вежба санације клизишта и рада 
Градског штаба за ванредне ситуације, одржана 6. 
априла 2019. године у спортској хали Црна рупа; 
Обука оријентација за потребе заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама, одржана 16. марта 
2019. године на Кошутњаку (110 полазника); Обука 
из области заштите и спасавања људи на непристу-
пачним теренима (алпинистичке и спасилачке 
активности), 8. марта 2019. године; Формирана 
јединица цивилне заштите опште намене за потре-
бе заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању у ванредним ситуацијама; Обележа-
вање Светског дана цивилне заштите у Свечаној 
сали Стари двор, 1. марта 2020. године; Учество-
вање чланова и сарадника Друштва у пружању 
помоћи угроженом становништву града Београда 
у току епидемије изазване Корона вирусом, 2020. 
година; Учестовање Секретара друштва у Форуму 
младих лидера одржаном у Новом Саду од 22. до 
24. новембра 2019. године; Учествовање чланова и 
сарадника у конференцији о еколошкој безбедно-
сти ,,Уозбиљимо се“, 2020. година; Основна безбед-
носна обука у руковању и манипулацији ватреним 
оружјем, стрељана МУШ, Нови Београд, 2020. годи-
не (120 полазаника); Учествовање у едукативном 
семинару ,,Активне жене, активно друштво“, Бео-
градски фонд за политичку изузетност, од 26. до 29. 
септембра 2019. године; Реализација летњег курса 
борилачких вештина, примена алата самоодбра-
не у ванредним ситуацијама у трајању од 7 дана, 
2020. године (90 полазника); Учествовање члано-
ва и сарадника Друштва у међународној теренској 
вежби – Управљање последицама ванредних ситу-
ација, Србија 2018 у организацији Министарства 
унутрашњних послова, Сектора за ванредне си-
туације и Европског атлантског координационог 
центра за ванредне ситуације, од 8. до 11. октобра 
2018. године; Одржано предавање Искуства и поу-
ке у заштити и спасавању грађана Србије за време 
оружане агресије 1999 године; Одржана трибина 
о стању ванредних ситуација на подручју града 
Београда, 28. марта 2019. године у свечаној сали 
општине Звездара; 28. марта 2019. године основан и 
објављен први међународни часопис – International 
Journal of Disaster Risk Management (IJDRM); На ос-
нивачкој скупштини, одржаној 21.12.2020. године, 
донет је Статут и основан је Међународни институт 
за истраживање катастрофа (International Institute 
for Disaster Research), као организациона јединица 
Друштва, оснивач доц. др Владимир М. Цветковић; 
Креирана национална електронска платформа за 
онлине курсеве из области ванредних ситуација, 
2021. година.

Чланови и сарадници
У свом саставу има више од 800 чланова које 
чине професори са свих државних и приватних 
Универзитета и Факултета у Србији, научни ис-
траживачи, практичари (припадници полиције, 
ватрогасно-спасилачких јединица, службе хитне 
медицинске помоћи, војске, НГО организација из 
области безбедности итд.) студенти и млади који 
се директно или индиректно баве истраживањима 
и конкретним делатностима из области ванредних 
ситуација. Члан се постаје попуњавањем приступ-
нице која се налази на Сајту и слањем преко имејла 
Друштва – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Циљеви 
Циљеви НСДР-УРВС: а) спровођење истраживања 
из области студија катастрофа; б) успостављање 
и вођење међународног часописа – International 
Journal of Disaster Risk Management; в) припре-
мање, конкурисање и реализација националних и 
међународних пројеката о различитим аспектима 
управљања ризицима у ванредним ситуацијама; 
г) промовисање, осмишљавање, имплементација и 
унапређивање превентивних мера од катастрофа; 
д) осмишљавање и реализација кампања, програма, 
планова за јачање свести грађана о неопходности 
унапређења њихове припремљености за катастро-
фе; ђ) организовање националних и међународних 
научних конференција о управљању ризицима у 
ванредним ситуацијама; е) спровођење стручних 
процена ризика и израда планова заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама; ж) организовање и 
спровођење различитих видова обука, курсерва, се-
минара и других усавршавања грађана, студената и 
запослених у заинтересованим институцијама; з) 
обављање и других послова у складу са законом и 
његовим Статутом.

Научно-истраживачка и издавачка 
делатност
У оквиру научне и издавачке делатности Друшт-
ва објављен је већи број уџбеника, монографија и 


