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Сажетак
Упра вља ње озбиљ ним дру штве ним кри за ма по сво јој при-

ро ди ула зи у сфе ру по ли ти ке. У ра ду се раз ма тра ју оп шти окви ри 
из град ње си сте ма за упра вља ње кри за ма и ван ред ним си ту а ци ја ма 
у зе мља ма у тран зи ци ји ко ји, ула ском у но ви дру штве ни по ре дак, 
до жи вља ва ју те ме љи ту тран сфор ма ци ју. При том упра вља ње кри-
за ма у овим зе мља ма су о че но је, у мaњој или ве ћој ме ри са по ли ти-
за ци јом и ме ди ја ли за ци јом кри за, као и фун да мен тал ном тен зи јом 
из ме ђу до ма ћих (на ци о нал них) и европ ских (за пад них) нор ми ко је 
се од но се на то ка ко ре ши ти од ре ђе ну кри зну си ту а ци ју, од но сно у 
ком прав цу ре ор га ни зо ва ти струк ту ре и ин сти ту ци је кри зног упра-
вља ња. Де таљ ни је се ана ли зи ра ју спе ци фич на ис ку ства у упра-
вља њу кри за ма у Сло ве ни ји, Ле то ни ји и Бу гар ској.
Кључ не ре чи: кри за, упра вља ње кри за ма, зе мље у тран зи ци ји

Са за вр шет ком Хлад ног ра та, рас па дом Со вјет ског Са ве за и 
про ши ре њем НА ТО-а и Европ ске уни је ду бо ко се про ме ни ла кон-
сте ла ци ју европ ске по ли ти ке и без бед но сти. Ме ђу нај зна чај ни јим 
по сле ди ца ма је на гла сак на спо соб но сти др жа ва у су о ча ва њу са не-
вој ним пре ко гра нич ним прет ња ма и ри зи ци ма ко ји мо гу да иза зо-
ву ком плек сне дру штве но-по ли тич ке кри зе. При род не и тех но ло-
шке ка та стро фе, ве ли ки дру штве но-еко ном ски про бле ми, ма сов не 
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ми гра ци је, епи де ми је за ра зних бо ле сти, пи та ња за шти те жи вот не 
сре ди не, те ро ри зам, ор га ни зо ва ни кри ми нал и тр го ви на дро гом 
зах те ва ју но ве стра те ги је, те по ста ју све број ни ји ур гент ни по зи ви 
за све о бу хват не и кон зи стент не при сту пе де тек ци ји и пре вен ци ји 
кри за, при пре мље но сти на њих и аде кват ном од го во ру, као и опо-
рав ку на кон кри зе. У овом кон тек сту тран зи ци о не зе мље на ла зе 
се у по себ ном по ло жа ју. Оне до жи вља ва ју ду бо ку тран сфор ма ци-
ју у свим обла сти ма на сто је ћи да уве ду де мо крат ске ин сти ту ци је 
и пре ва зи ђу бре ме ауто ри тар ног на сле ђа. Уз но ве гло бал не ге о по-
ли тич ке кон сте ла ци је и без бед но сне прет ње и иза зо ве, ме ња се и 
уну тра шњи си стем вред но сти, дру штве ни и др жав ни при о ри те ти 
и струк ту ре, као и схва та ња са ме су шти не кри зе, ње на пер цеп ци ја 
и кон цеп ци је ве за не за по сту па ње у слу ча је ви ма раз ли чи тих кри за 
на по је ди ним ни во и ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. Ме ња се це ло-
куп ни на сле ђе ни ме ха ни зам упра вља ња кри за ма у овим др жа ва ма 
што до би ја на зна ча ју по себ но с об зи ром на до га ђа је као што су 
те ро ри стич ки на пад на САД од 11. сеп тем бра, епи де ми је за ра зних 
бо ле сти и дру ге не вој не пре ко гра нич не прет ње, иза зо ви и ри зи ци 
ко ји има ју по тен ци јал да иза зо ву ком плек сне со цио-по ли тич ке кри-
зе на на ци о нал ном и на ин тер на ци о нал ном ни воу. По ред ових гло-
бал них про бле ма, зе мље у тран зи ци ји су су о че не са број ним про-
бле ми ма ко је овај про цес сам по се би но си. Ства ра ње сло бод ног 
тр жи шта, уме сто еко но ми је ре гу ли са не др жав ним пла ном, ре кон-
фи гу ра ци ја со ци јал них струк ту ра и ста ту сних аран жма на до во де 
до раз о ча ре ња и фру стри ра но сти ши ро ких сло је ва ста нов ни штва. 
С дру ге стра не до но си о ци по ли тич ких од лу ка ста вље ни су пред 
те шке из бо ре и ди ле ме при че му се углав ном не мо гу осло ни ти 
ши ру дру штве ну по др шку. Ис тра жи ва ња у зе мља ма Цен трал не и 
Ис точ не Евро пе по твр ди ла су за па жа ње о ве ћој уче ста ло сти кри-
зних до га ђа ја у од но су на зе мље За пад не Евро пе.1) Кри зне епи зо де 
ко је су се де си ле у зе мља ма у тран зи ци ји би ле су тест њи хо ве сна ге 
и по све ће но сти де мо кра ти ји но вих вла сто др жа ца и ин сти ту ци ја, а 
од ви ја ле су се у усло ви ма из ра зи те по ли ти за ци је и ме диј ске ам-
пли фи ка ци је кри за и фун да мен тал не тен зи је из ме ђу до ма ћих (на-
ци о нал них) и европ ских нор ми ко је се од но се на то ка ко ре ши ти 
од ре ђе ну кри зну си ту а ци ју, од но сно у ком прав цу ре ор га ни зо ва ти 
струк ту ре и ин сти ту ци је кри зног ме наџ мен та.2)

1) En gel brekt Kjell, “Iner tia, Col lap se, and Re ne wal: Bul ga ria’s Po li ti cal Cri ses 1992–2001“ in 
(Eds.) En gel brekt Kjell, and Mar kus Förberg, Ma na ging Po li ti cial Cri ses in Bul ga ria: Prag ma-
tism and Proc ra sti na tion, Swe dish Na ti o nal De fen se Col le ge/Swe dish Emer gency Ma na ge ment 
Agency/Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs Swe den, Stoc kholm, 2005, стр. 13.

2) An ni ka Brändström, Mar jan Ma le šič, Cri sis Ma na ge ment in Slo ve nia: Com pa ra ti ve Per spec-
ti ves, Cri smart, Na ti o nal De fen ce Col le ge, Stoc kholm 2004, стр. 19-23; 348-356.
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По је ди не зе мље су кроз пе ри од тран зи ци је про ла зи ле са раз-
ли чи тим успе хом. С об зи ром на ве о ма ве ли ке раз ли ке из ме ђу зе ма-
ља у тран зи ци ји због њи хо ве ве ли чи не, еко ном ског раз во ја, по ли-
тич ких и исто риј ских окол но сти, њи хо вог ме ђу на род ног по ло жа ја, 
кул ту ре, тра ди ци је итд. те шко је до но си ти оп ште ва же ће за кључ ке 
и ге не ра ли за ци је.

КРИ ЗНИ МЕ НАЏ МЕНТ У СЛО ВЕ НИ ЈИ

Сло ве ни ја је, под ути ца јем раз ли чи тих исто риј ских и кул-
тур них спе ци фич но сти као и при род них, тех но ло шких и ге о по-
ли тич ких фак то ра ус пе ла да раз ви је ре ла тив но ефек ти ван си стем 
кри зног ме наџ мен та. Кри зе ко је су се до га ђа ле у по след њој де це-
ни ји ХХ ве ка по ста ви ле су ве о ма ви со ке зах те ве за до но си о це од-
лу ка. Иако је ве ћи на сту ди ја слу ча ја ко је су ана ли зи ра ли сло ве нач-
ки ис тра жи ва чи у са рад њи са ко ле га ма из Швед ске по ка за ла да је 
ус по ста вље ни си стем углав ном успе шан, још има до ста про сто ра 
за по бољ ша ње стра те ги ја и по ве зи ва ње раз ли чи тих еле ме на та кри-
зног пла ни ра ња и при пре мље но сти.3)

Сти ца ње не за ви сно сти и про цес тран зи ци је у Сло ве ни ји су 
дра ма тич но про ме ни ли по сто је ћи по ли тич ки ре жим и ње го ве ин-
сти ту ци о нал не, прав не и еко ном ске те ме ље. Тран зи ци ја у не за ви-
сну др жа ву укљу чи ва ла је кри тич ке иза зо ве за от пор ност и ро буст-
ност на ста ју ћих на ци о нал них по ли тич ких, ад ми ни стра тив них и 
еко ном ских ин сти ту ци ја и уло гу зе мље у ме ђу на род ној за јед ни ци.

У окви ру при пре ма за на сил ну се це си ју од СФРЈ, по ста вље-
ни су осно ви за но ви си стем ци вил ног упра вља ња ван ред ним си-
ту а ци ја ма. Мо ди фи ко ван је ју го сло вен ски си стем оп ште на род не 
од бра не, при че му је ус по ста вље на рав но те жа из ме ђу вој них и не-
вој них чи ни ла ца од бра не. Ова кав при ступ је омо гу ћа вао ко ор ди на-
ци ју при пре ма у обла сти вој ске, еко но ми је, пси хо ло ги је, ци вил них 
ак тив но сти, оба ве штај них слу жби и дру гих обла сти по ве за них са 
од бра ном, а при пре мио је Сло ве ни ју и за од го вор на аси ме трич не 
прет ње.

Ре а го ва ња у слу ча је ви ма зе мљо тре са у По соч ју и по пла ва 
у но вем бру 1998. по ка зу ју да упр кос мањ ка во сти ма но ви си стем 
кри зног ме наџ мен та функ ци о ни ше ре ла тив но ефи ка сно. Ис по ста-
ви ло се да је си стем за од го вор флек си би лан, а ак те ри кри зног ме-
наџ мен та мо ти ви са ни и со ли дар ни са жр тва ма, али и да по сто је 
озбиљ ни про пу сти у фа зи пре вен ци је и пла ни ра ња.

3) An ni ka Brändström, Mar jan Ma le šič, Cri sis Ma na ge ment in Slo ve nia: Com pa ra ti ve Per spec-
ti ves, Cri smart, Na ti o nal De fen ce Col le ge, Stoc kholm 2004, стр. 19-23; 348-356.
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Ор га ни за ци о на са рад ња је би ла ве ћи ном успе шна, ма да по-
де ла од го вор но сти и од но си из ме ђу раз ли чи тих (ло кал них, ре ги-
о нал них и др жав них, вој них и не-вој них) ак те ра на опе ра тив ном 
ни воу ни су би ли увек са свим ја сни. Ова са рад ња је би ла ре ла тив-
но до бра у слу ча је ви ма ма њих ло кал них кри за ко је укљу чу ју са мо 
ло кал не ак те ре ко ји се по зна ју и има ју ис ку ство за јед нич ког ра да. 
На и ме, ло кал не за јед ни це про из во де „ло кал не прак се“ ко је не мо-
ра ју увек да се укла па ју у ин сти ту ци о нал ни оквир али су функ ци-
о нал не док год је кри за ло кал на. У слу ча ју ре ги о нал не или кри зе 
на на ци о нал ном ни воу, ме ша ви на раз ли чи тих ло кал них прак си и 
са рад ње из ме ђу раз ли чи тих ак те ра се на ла зи пред иза зо вом.

При пре ме и ин тер вен ци је су у мно гим слу ча је ви ма ка рак-
те ри са ле ad-hoc струк ту ре за до но ше ње од лу ка и им про ви за ци ја. 
Еле мен ти „но вог груп ног по на ша ња“ су би ли еви дент ни и по вре-
ме но су не га тив но ути ца ли на про цес до но ше ња од лу ка. Упр кос 
то ме, ак тив но сти кри зног ме наџ мен та у Сло ве ни ји су пер ци пи ра-
не као при лич но успе шне, ма кар у опе ра тив ном сми слу. Чи ње ни ца 
да су не ке од кри за би ле ма ло из ло же не кри ти ци јав но сти, упр кос 
не а де кват ним при пре ма ма и до но ше њу од лу ка, мо же се де ли мич-
но об ја сни ти „адап тив ном во љом“ ак те ра и не по сто ја њем опо-
зи ци о них си ла у јав но сти и по ли ти ци. Зна чај на пред ност је би ла 
укљу че ност флек си бил них, ис ку сних и ви со ко мо ти ви са них по је-
ди на ца ко ји ра де у ad-hoc ма ни ру, им про ви зу ју ћи и при ла го ђа ва ју-
ћи се си ту а ци ји.

У Сло ве ни ји је при су тан ви сок ни во спрем но сти во лон те ра 
да уче ству ју у су прот ста вља њу кри зним си ту а ци ја ма. Кад је реч о 
ци вил ној за шти ти, упр кос огра ни че них ре сур са, при су тан је на ци-
о нал ни дух ру ко во ђен ста вом „ми то мо же мо“. Још увек по сто ји 
уве ре ње да су ло кал ни ре сур си и ло кал на прак са до вољ ни да се 
упра вља про бле ми ма.

Про цес до но ше ња од лу ка и ли дер ска прак са би ли су у мно-
гим слу ча је ви ма су прот ни пра ви ли ма и пла ни ра ним про це ду ра ма. 
Би ло је мно го пре ба ци ва ња или јед но став но прет по ста вља ња од-
го вор но сти, им про ви за ци ја и ad hoc ре ше ња. По сто јао је и ви сок 
ни во кон фор ми зма са до но си о ци ма од лу ка. Ко ман дант ЦЗ мо гао 
је да по ста ви ко ман дан та опе ра ци је да по сту па са кри зом на ли цу 
ме ста. Ме ђу тим, у два слу ча ја ко ман дант ЦЗ је јед но став но сам 
по вео ин тер вен ци ју, за не ма ру ју ћи сво ју ко ор ди на тив ну функ ци ју. 
У јед ном слу ча ју на ме сту кри зног до га ђа ја по сто ја ла су два ко-
ман дан та опе ра ци је ко ја су па ра лел но кон ку рент ски функ ци о ни-
са ла. У дру гом слу ча ју два ко ман дан та су успе шно функ ци о ни са-
ла. У тре ћем слу ча ју ни је уоп ште име но ван ко ман дант. Из гле да да 
су прет ход на ис ку ства, мо ти ва ци ја и тре нинг љу ди укљу че них у 
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кри зни ме наџ мент би ли ва жни ји за успех опе ра ци је не го ак ту ел на 
пра ви ла и фор мал не про це ду ре. Осим то га, пер цеп ци ја и де фи ни-
ци ја кри зе је у мно го ме за ви си ла од ра ни јих ис ку ста ва. Љу ди ко ји 
су већ ис ку си ли слич не ка та стро фе, или ви ше њих, раз ви ли су не ку 
вр сту „кри зне суб кул ту ре“. Они су би ли у ста њу да при лич но бр зо 
схва те прет њу, пре ду зму нео п ход не ме ре и пре у зму кри зне уло ге. 
Ово је функ ци о ни са ло у слу ча је ви ма по пла ва и зе мљо тре са ко ји су 
два пу та по го ди ли исто под руч је. У слу ча ју из ли ва ња наф те у Орт-
не ку, рад ни ци у скла ди шту ни су има ли прет ход но ис ку ство и ни су 
схва ти ли ин ци дент озбиљ но. Ми сли ли су да са ми мо гу да ре ше 
си ту а ци ју, та ко да је ин ци дент при ја вљен са 12 са ти за ка шње ња.

Са вре ме не про ме не у кри зном ме наџ мен ту (ин тер на ци о на-
ли за ци ја, по ли ти за ци ја и ме ди ја ли за ци ја) ни су са свим пре по зна те 
у сло ве нач ком кри зном ме наџ мен ту. По сле ди ца су „сле пе тач ке“: 
пот це њи ва ње ри зи ка у пла ни ра њу и упра вља њу бу ду ћим кри за ма. 
Очи глед ни су фа та ли стич ки по глед и окле ва ње да се пла но ви и 
при пре ме при ла го де, ба рем на ло кал ном ни воу. Дру га ди мен зи ја 
ви со ког сте пе на по ве ре ња у по сто је ће аран жма не је тен ден ци ја 
да се пот це ни еска ла ци ја си ту а ци је. У су о ча ва њу са по тен ци јал но 
опа сним прет ња ма, ак те ри су скло ни да про блем пер ци пи ра ју као 
упра вљив и де ле ги ра ју га на ни же, уме сто да га усме ре на ви ше 
ин стан це од лу чи ва ња.

Та ко ђе има про сто ра и за уна пре ђе ње вре ме на ре а го ва ња ко-
је је од кључ ног зна ча ја за за шти ту жи во та и ма те ри јал них до ба ра. 
У слу ча ју зе мљо тре са у По соч ју вла сти ма је тре ба ло ви ше од сат 
вре ме на да оба ве сте над ле жно осо бље ЦЗ и јав ност о ка та стро фи. 
У из ли ва њу наф те у Орт не ку за по сле ни ма је тре ба ло 12 са ти да 
схва те да ни су у ста њу да се но се са ин ци ден том и да оба ве сте вла-
сти. У по жа ру у ДАР-у у Ко пру згра да је го ре ла нај ма ње 20 ми ну та 
пре не го што је оба ве ште на ва тро га сна бри га да.

У не ким кри за ма, као што је слу чај са про бле мом Y2K тран-
зи ци је, кључ ну уло гу су од и гра ли ме ди ји ко је су вла сти по ку ша ле 
да ис ко ри сте као пу ки ин стру мент кри зног ме наџ мен та, а они су 
по ста ли глав ни ак тер кри зе на ко му ни ка циј ском ни воу кри ти ку ју-
ћи др жав не ор га не за иза зи ва ње не по треб не па ни ке. Ово ука зу је 
на опа сност од пот це њи ва ња зна ча ја и уло ге ма сов них ме ди ја у 
кри зним си ту а ци ја ма и по тре бу фор му ли са ња ја сни је на ци о нал не 
и ло кал не стра те ги је кри зног ко му ни ци ра ња. Ве о ма ва жна уло га 
ма сов них ме ди ја у кри зним си ту а ци ја ма у Сло ве ни ји је при лич-
но ам би ва лент на. Они с јед не стра не има ју сво је ин те ре се и же ле 
да про ши ре пу бли ку по што по слу ју на ко мер ци јал ној осно ви, а, с 
дру ге стра не су, са гла сно за ко ну, део зва нич ног кри зног ме наџ мен-
та од ко га се зах те ва да по мог не у убла жа ва њу озбиљ них по сле ди-
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ца кри зе. Као ре зул тат овог су ко ба ин те ре са, кри зни ме на џе ри у 
Сло ве ни ји су у не ко ли ко при ли ка би ли „из не на ђе ни“ не за ви сном 
уло гом ме ди ја то ком кри зних си ту а ци ја. Ме ђу тим, ме ди ји су по-
ма га ли жр тва ма кри зе да се по ве жу са спо ља шњим све том, што 
им је да ло по др шку и сна гу. Ме диј ски из ве шта ји су за по сле ди цу 
има ли сла ње по мо ћи у по го ђе на под руч ја, а да ва ни су и са свим 
прак тич ни са ве ти љу ди ма, што је ути ца ло на сма ње ње не из ве сно-
сти и стра ха. Ипак, од но си из ме ђу вла сти и ме ди ја у мно гим слу-
ча је ви ма су би ли да ле ко од иде ал них. Нај зад, ме ди ји су де ло ва ли 
и као по сма тра чи и про це ни те љи успе шно сти ак тив но сти кри зног 
ме наџ мен та. Исто вре ме но и са ми су тр пе ли кри ти ке да су фак тор 
по гор ша ња си ту а ци је, с об зи ром на ква ли тет ин фор ма ци ја ко је ди-
стри бу и ра ју то ком кри зе, пре све га због пре у ве ли ча ва ња чи ње ни ца 
и њи хо вог зна ча ја и по сле ди ца.

По пут дру гих зе ма ља у тран зи ци ји и у Сло ве ни ји су кри-
зе че сто има ле тен ден ци ју по ли ти за ци је. По сто ји мно го при ме ра 
ка ко су ло кал ни про бле ми еска ли ра ли и про ши ри ли се у пост кри-
зну по ли ти ку. Кри зе су се по ла ко „пе ња ле“ од ло кал них ни воа, да 
би ме ди ји све че шће ко ри сти ли тер мин „др жа ва“ као ме та фо ру за 
про бле ме и те шко ће у опе ра тив ној фа зи кри зе. Иако су др жав ни 
зва нич ни ци на сто ја ли да кон тро ли шу до га ђа је, на ро чи то њи хо ву 
пер цеп ци ју пре ко на чи на ка ко су пред ста вље ни у ме ди ји ма, у то ме, 
сем у не ко ли ко слу ча је ва, ни су би ли на ро чи то успе шни. Ин фор ма-
ци је у ме ди ји ма су че сто би ле кри тич ке у од но су на вла ди не по те зе 
и но ви на ри су во ди ли сво ју при чу о то ме ка ко су вла сти не ком пе-
тент не. У од го во ри ма „др жа ва“ је че сто за вр ша ва ла у за ча ра ном 
кру гу. Др жав ни зва нич ни ци су че сто обе ћа ва ли крај ње ро ко ве ко ји 
су би ли не ре ал ни што је во ди ло у „зам ку кре ди би ли те та“. Ме ди ји 
су ко ри сти ли не ис пу ње на обе ћа ња за да љу кри ти ку др жа ве, што 
је зва нич ни ке во ди ло у но ва не ре ал на обе ћа ња. Уза јам не оп ту жбе 
су би ле нај и зра же ни је у слу ча је ви ма Y2K кри зе, зе мљо тре са и по-
пла ва. Ка ко су по сто ја ла ра ни ја ис ку ства са слич ним при род ним 
ка та стро фа ма ме ди ји су ства ра ли ути сак да је кри зни ме наџ мент у 
про шло сти био знат но бо љи, под ри ва ју ћи кре ди би ли тет по ли тич-
ких ли де ра.

По ред опе ра тив не пер спек ти ве кри зног ме наџ мен та ва жно 
је на гла си ти и по ли тич ко-сим бо лич ке ди мен зи је овог про це са. Низ 
ме ра ко је до но си о ци од лу ка пред у зи ма ју има ју чи сто или пре вас-
ход но сим бо лич ку вред ност. Хит ни до ла зак ви со ких по ли ти ча ра 
на под руч је по го ђе но кри зом има ве ли ку сим бо лич ку вред ност и 
по зи ти ван пси хо ло шки ути цај. И обр ну то, уко ли ко се не по ја ве то 
ша ље не га тив ну сим бо лич ку по ру ку. Та ко је, ре ци мо, ми ни стар 
обра зо ва ња кри ти ко ван од стра не ме ди ја што то ком зе мљо тре са у 



Желимир Кешетовић, Горан Ј. Мандић Управљање кризама у ...

393

По соч ју ни је чак ни по звао ди рек то ре шко ла у по го ђе ном под руч ју, 
док је ми ни стар од бра не кри ти ко ван јер ни је по ну дио по моћ вој ске 
и вој не ка па ци те те за сме штај жр та ва. У екс пло зи ји га са у Ма ри-
бо ру сим бо лич ки аспек ти кри зног ме наџ мен та су од и гра ли ва жну 
уло гу у кон тро ли по ли тич ке еска ла ци је до га ђа ја. Гра до на чел ник 
је од мах иза шао на ли це ме ста, а ко ман дант ЦЗ је на ру чио ауто бус 
да би хит но сме стио жр тве. У слу ча ју зе мљо тре са у По соч ју при-
су ство ору жа них сна га је има ло по зи тив не по сле ди це на осе ћа ња 
по го ђе них гра ђа на.

Иако је си стем упра вља ња ван ред ним и кри зним си ту а ци-
ја у Сло ве ни ји по ка зао не ке мањ ка во сти она је ор га ни за ци о но и 
функ ци о нал но зе мља са ви со ким стан дар ди ма у овој обла сти. Ор-
га ни за ци о на ше ма упра вља ња ван ред ним си ту а ци ја по сто ји ду жи 
низ го ди на и из др жа ла је кри ти ку прак се и ње ног ин те гри са ња у 
без бед но сну за јед ни цу за пад них зе ма ља.

6 
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Шема 1. Организација управљања у ванредним ситуација у Словенији4 

Иако су међународни фактори играли значајну улогу у словеначком „ра-
ту за независност“, у осталим случајевима криза Словенија је веома водила ра-
чуна о очувању своје независности упркос притисцима западноевропских зема-
ља и међународних организација. За разлику од неких других земаља у Слове-
нији није била изражена ни тензија између националних и европских вредности 
и традиција. Транснационална димензија се пре свега огледала у облику међуна-
родне помоћи током криза и катастрофа у Словенији. Национална регулатива 
инспирисана западним решењима, комбинована са текућим трендовима иде у 
правцу веће централизације. Заједно са флуктуацијама у режиму цивилне без-
бедности, уочавају се тензије између националног нивоа и јаке локалне самоу-
праве, што ствара неизвесност која води у ad-hoc доношење одлука и импрови-
зацију. 

КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У ЛЕТОНИЈИ 

Дубоке политичке, економске и социјалне промене које су се догађале у 
Летонији уласком у транзицију узроковале су цео низ драматичних ризика и 
криза, тако да је ова земља у извесном смислу била идеална арена за посматра-
ње и промишљање изазова транзиционог кризног менаџмента. На много начина 
Летонија је током совјетске ере била највише погођена „русификацијом“. Из ни-
за разлога везе између Риге и Москве су биле чвршће него везе Mоскве са Тали-

                                                 
4 Ratchev Valeri, SLOVENIA: Capabilities, Organisations, Policies, and Legislation in crisis manage-
ment and disaster response, Institute of Information and Communication Technologies CSDM, Centre for 
Security and Defence Management,  Reports 123,  Sofia,  2015, стр .  45. 

Ше ма 1. Ор га ни за ци ја упра вља ња у 
ванредним си ту а ци ја у Сло ве ни ји4)

4) Ratchev Va le ri, SLO VE NIA: Ca pa bi li ti es, Or ga ni sa ti ons, Po li ci es, and Le gi sla tion in cri sis 
ma na ge ment and di sa ster re spon se, In sti tu te of In for ma tion and Com mu ni ca tion Tec hno lo gi es 
CSDM, Cen tre for Se cu rity and De fen ce Ma na ge ment,  Re ports 123,  So fia,  2015, стр. 45.
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Иако су ме ђу на род ни фак то ри игра ли зна чај ну уло гу у сло ве-
нач ком „ра ту за не за ви сност“, у оста лим слу ча је ви ма кри за Сло ве-
ни ја је ве о ма во ди ла ра чу на о очу ва њу сво је не за ви сно сти упр кос 
при ти сци ма за пад но е вроп ских зе ма ља и ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја. За раз ли ку од не ких дру гих зе ма ља у Сло ве ни ји ни је би ла 
из ра же на ни тен зи ја из ме ђу на ци о нал них и европ ских вред но сти и 
тра ди ци ја. Тран сна ци о нал на ди мен зи ја се пре све га огле да ла у об-
ли ку ме ђу на род не по мо ћи то ком кри за и ка та стро фа у Сло ве ни ји. 
На ци о нал на ре гу ла ти ва ин спи ри са на за пад ним ре ше њи ма, ком би-
но ва на са те ку ћим трен до ви ма иде у прав цу ве ће цен тра ли за ци је. 
За јед но са флук ту а ци ја ма у ре жи му ци вил не без бед но сти, уоча ва ју 
се тен зи је из ме ђу на ци о нал ног ни воа и ја ке ло кал не са мо у пра ве, 
што ства ра не из ве сност ко ја во ди у ad-hoc до но ше ње од лу ка и им-
про ви за ци ју.

КРИ ЗНИ МЕ НАЏ МЕНТ У ЛЕ ТО НИ ЈИ

Ду бо ке по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не про ме не ко је су 
се до га ђа ле у Ле то ни ји ула ском у тран зи ци ју узро ко ва ле су цео 
низ дра ма тич них ри зи ка и кри за, та ко да је ова зе мља у из ве сном 
сми слу би ла иде ал на аре на за по сма тра ње и про ми шља ње иза зо ва 
тран зи ци о ног кри зног ме наџ мен та. На мно го на чи на Ле то ни ја је 
то ком со вјет ске ере би ла нај ви ше по го ђе на „ру си фи ка ци јом“. Из 
ни за раз ло га ве зе из ме ђу Ри ге и Мо скве су би ле чвр шће не го ве зе 
Mоскве са Та ли ном и Виљ ну сом. По себ но су ја ки би ли ин тер пер-
со нал ни од но си из ме ђу две ју ко му ни стич ких пар ти ја.5)

На кон по нов ног ус по ста вља ња не за ви сно сти до но си о ци од-
лу ка су по ку ша ли да пре ва зи ђу си стем ци вил не без бед но сти по 
со вјет ском узо ру и из ву ку ци вил ну од бра ну из вој них струк ту ра. 
Ипак ни је учи ње но мно го на по нов ној из град њи си сте ма за пре-
вен ци ју и убла жа ва ње кри за услед не до стат ка ре сур са и сво је вр-
сне по ли тич ко-ад ми ни стра тив не оба зри во сти и бо ја зни.6) На и ме 
при ти сци за ре фор му си сте ма кри зног ме наџ мен та као да су ви ше 
до ла зи ли од јав но сти ко ја је сма тра ла да је по сто је ћи си стем пре ва-
зи ђен не го што су би ли ре зул тат све сти по ли тич ко ад ми ни стра тив-

5) Braun Aurel, “All Is Qu i et on the Rus sian Front? Rus sia, Its Ne ig hbors,and the Rus sian Di-
a spo ra.” In Mic hael Man del ba um (Ed.). The New Euro pean Di a spo ras: Na ti o nal Mi no ri ti es 
and Conflict in Eastern Euro pe. The Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, Inc. Braun, New York, 
2000, стр. 118-122.

6) Jund zis Ta lavs, “In sti tu ti o nal Hi story of Cri sis Ma na ge ment in La tvia” in Eric K. Stern and 
Dan Hansén (eds), Cri sis Ma na ge ment in a Tran si ti o nal So ci ety: The La tvian Ex pe ri en ce, 
Elan ders Go tab AB, Vällingby, 2004, стр. 39-60.
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них струк ту ра. На и ме, ле тон ски по ли ти ча ри ни су пре по зна ва ли 
по тре бу за ова квим си сте мом, или су пак би ли ви ше пре о ку пи ра ни 
ши ре њем вла сти тог ути ца ја.

Исто вре ме но ни је би ло зна ња о то ме ка ко раз ви ти си стем 
кри зног ме наџ мен та ко ји би био у скла ду са за пад ним де мо крат-
ским прин ци пи ма, а по моћ ко ју су по ну ди ли САД, Швед ска и не ке 
дру ге зе мље и ме ђу на род не ор га ни за ци је вр ло је ма ло ко ри шће на. 
Ме ђу тим, то не зна чи да је Ле то ни ја оста ла пот пу но не при пре мље-
на за кри зне си ту а ци је. До ста је учи ње но и ве ро ват но је да је оно 
што пре о ста је лак ши део по сла, иако ће се и да ље осе ћа ти по сле-
ди це ра ни јих гре ша ка.

Инер ци ја ста рог си сте ма, но ва уре ђе ност од ре ђе них сег ме-
на та дру штва уз не из гра ђен це ло вит си стем кри зног ме наџ мен та 
по ка за ли су се као озби љан про блем та ко да се, по себ но у пр вим 
го ди на ма тран зи ци је, си ту а ци ја уне ко ли ко по гор ша ла у од но су на 
со вјет ски пе ри од. То се до бро ви де ло у кри зи иза зва ној по пла вом 
ре ке Да у га ве. Ка ко се кри за раз ви ја ла, би ло је нео п ход но уче шће 
раз ли чи тих ак те ра од ко ји су не ки ула ском у тран зи ци ју по ста ли 
при ват на пред у зе ћа чи ји је по кре тач про фит. Ка да се по ка за ло да 
ове ком па ни је у но вим окол но сти ма не де лу ју по прин ци пи ма за-
шти те оп штег до бра и јав ног ин те ре са, си ту а ци ја се ис ком пли ко ва-
ла, а ли бе рал ни ка пи та ли зам је по ка зао сво је на лич је.

Осло бо ђе ни ме ди ји и при ти сак јав но сти ка кав ни је по сто-
јао у јед но пар тиј ском си сте му до дат но су ис ком пли ко ва ли кри зни 
ме наџ мент. У слу ча ју про лећ не кри зе 1998. упра вља ње ме диј ски 
пред ста вље ним до га ђа јем – де мон стра ци ја ма у цен тру Ри ге, би ло 
је оки дач за још озбиљ ни ју спољ но по ли тич ку кри зу у од но си ма са 
Ру си јом. Мо же се прет по ста ви ти да, у слу ча ју да су зва нич ни ци 
на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу има ли ви ше слу ха за из ме ње не 
окол но сти, про цес еска ла ци је не би ишао у та ко опа сном прав цу.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња у Ле то ни ји, али и Ли тва ни ји и Ле то-
ни ји, ука зу ју да је мо гу ће иден ти фи ко ва ти не ко ли ко фак то ра ко ји 
су ути ца ли на уче ста лост на ци о нал них и тран сна ци о нал них кри за 
у овом ре ги о ну. Нај зна чај ни ји су: не а де кват на и не ста бил на ре гу-
ла ци ја и ин сти ту ци о на ли за ци ја, огра ни че ност ре сур са, сла бље ње 
ин фра струк ту ре, сен ка ауто ри та ри зма, про ме на ме диј ске кул ту ре, 
ет нич ке тен зи је и „ин фи ци ра ни“ спољ ни од но си.7)

7) Hansén Dan and Stern Eric, “Tran si ti o nal Cri sis Ma na ge ment” in Eric K. Stern and Dan Han-
sén (eds), Cri sis Ma na ge ment in a Tran si ti o nal So ci ety: The La tvian Ex pe ri en ce, Elan ders 
Go tab AB, Vällingby, 2004, стр. 339-353, 434-353.
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Ста ре ин сти ту ци је и ре гу ла тор ни аран жма ни су од ба че ни 
или ин кор по ри ра ни у ра ди кал но из ме ње ни ин сти ту ци о нал но-по-
ли тич ки кон текст. Сва ки до мен со ци јал ног, еко ном ског и по ли тич-
ког жи во та по го ђен је овим про ме на ма. У свим овим дру штви ма 
су на де лу трен до ви ли бе ра ли за ци је, де ре гу ла ци је и при ва ти за-
ци је. У мно гим слу ча је ви ма де ле ги ти ми за ци ја ста рог ре жи ма је 
би ла то ли ко ду бо ка да је ве ли ки део ле ги сла ти ве и прав не прак се 
прак тич но од ба чен. У усло ви ма про до ра ли бе рал ног ду ха ауто ри-
тар не струк ту ре ни су увек би ле ефи ка сно за ме ње не ре гу ла тор ним 
те ли ма ка ква по сто је на За па ду, ко ја би мо гла убла жи ти раз ли чи-
те про бле ме ко је ства ра тр жи шна при вре да. Ве о ма сег мен ти ран и 
не рав но ме ран про цес ле гал них и по ли тич ких ре фор ми оста вио је 
пра зни не и по ли тич ко-еко ном ску не рав но те жу раз ли чи те вр сте, 
што ства ра плод но тло за ин ку ба ци ју кри за.

Мно ге но ве де мо кра ти је су су о че не са мно штвом раз ли чи тих 
прет њи, уз исто вре ме но озбиљ но огра ни че ње ре сур са. Нео п ход-
на је мо дер ни за ци ја ин фра струк ту ре, ин сти ту ци ја и ле ги сла ти ве, 
али су по ли тич ки и еко ном ски ре сур си ли ми ти ра ни. Не у ла га ње у 
пре вен ци ју во ди у кри зе ко је су се ина че мо гле из бе ћи. Не пот пу не 
при пре ме ви де се кад се кри зе до го де, а не до вољ ни ре сур си оте жа-
ва ју и опо ра вак. Та ко је не до ста так ре сур са ути цао да се не из ва де 
де ло ви мо ста сру ше ног у бом бар до ва њу то ком Дру гог свет ског ра-
та, а то је до при не ло ве ћим ште та ма од по пла ва 1998.

У за пад ним зе мља ма по ста ло је очи глед но да ин тен зив на ур-
ба ни за ци ја по ста вља по ве ћа не зах те ве на ин фра струк ту ру ве ли ких 
гра до ва, а да она по при ро ди за ста ре ва и зах те ва ве ће ин ве сти ра ње 
за одр жа ва ње и мо дер ни за ци ју. Ово је по себ но зна чај но за но ве 
де мо кра ти је бу ду ћи да је ра ни ја со вјет ска прак са ре кон струк ци је, 
ур ба ног пла ни ра ња и одр жа ва ња ин фра струк ту ра би ла ис под за-
пад но е вроп ских без бед но сних стан дар да. У но ви је вре ме, упр кос 
ли ми ти ра ним сред стви ма, чи не се на по ри за мо дер ни за ци ју пре-
сто ни ца као што су Ри га и Та лин, али про блем оста је у дру гим гра-
до ви ма и у ру рал ним под руч ји ма. Ва жан је и про блем ин фра струк-
тур не ме ђу за ви сно сти бу ду ћи да су ин фра струк ту ре бал тич ких 
зе ма ља раз ви ја не као део ве ћих си сте ма зе ма ља „со ци ја ли стич ке 
за јед ни це“.

Ло ги ка кри зних си ту а ци ја ко је зах те ва ју хит но до но ше ње 
ауто ри та тив них од лу ка и ја ко ли дер ство је че сто у су прот но сти са 
де мо крат ским вред но сти ма као што су отво ре ност, тран спа рент-
ност и пар ти ци па ци ја у по ли тич ком про це су. Док мно ге ета бли-
ра не де мо кра ти је има ју од ред бе за про гла ше ње ван ред ног ста ња у 
ко ме се мо гу огра ни чи ти пра ва и сло бо де гра ђа на и кон цен три са-
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ти овла шће ња у ру ка ма кри зних ме на џе ра, ауто ри тар на про шлост 
но вих де мо кра ти ја има по сле ди це на ди ле ме ко је се ти чу кри зног 
упра вља ња. Гра ђа ни и по ли тич ке ели те мо гу би ти ве о ма скеп тич-
ни у од ри ца њу од ових пра ва чак и у усло ви ма кри зних си ту а ци ја.

9 
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Шема 2: Административно устројство Летонског система цивилне безбедности9 

У балтичким државама током совјетског периода дошло је до драматич-
не промене етничке структуре што је допринело порасту етничких тензија. Не-
коректан третман руске мањине у балтичким државама10 уз наслеђено неповере-
ње између ових држава и Русије, као резултат недавне историје, отежавало је ре-
шавање политичких криза. У условима лоших билатералних односа и релативно 
мали поремећај могао је лако добити кризне размере. 

КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У БУГАРСКОЈ 

Бугарска, као и цео Балкан, била је нарочито подложна кризама, док су 
постојали фактори који усложавају и компликују успостављање ефикасног си-
стема кризног менаџмента. У том смислу Слатински наводи посебно следеће: 

                                                 
9 Timo Hellenberg and Pekka Visuri, Analysis of Civil Security System in Europe, Country 
Study: Latvia, Hellenberg International Oy, The research leading to these results has received funding 
from the European Union's Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement 
n°284678, 2013, стр. 13. 
10 Дошло је до драстичне промене социјалног, економског и политичког статуса етничких Руса 
који су практично постали апатриди. 

Ше ма 2: Ад ми ни стра тив но устрој ство Ле тон-
ског си сте ма ци вил не без бед но сти8)

Ле то ни ја се при дру жи ла нај ве ћим ре ги о нал ним без бед но-
сним ор га ни за ци ја ма, као пу но прав на чла ни ца, ЕУ и НА ТО. Упо-
до бља ва ју ћи свој си стем без бед но сти њи хо вим стан дар ди ма, ци-
вил ни без бед но сни аспект за упра вља ње у кри зним си ту а ци ја ма 
до жи вео је ду бо ке ре форм ске за хва те из ме ђу 1991. и 2013. го ди не.9)

8)  Ti mo Hel len berg and Pek ka Vi su ri, Analysis of Ci vil Se cu rity System in Euro pe, Co-
un try Study: La tvia, Hel len berg In ter na ti o nal Oy, The re se arch le a ding to the se re sults has 
re ce i ved fun ding from the Euro pean Union’s Se venth Fra me work Pro gram me FP7/2007-2013 
un der grant agre e ment n°284678, 2013, стр. 13.

9)  Ti mo Hel len berg and Pek ka Vi su ri, Analysis of Ci vil Se cu rity System in Euro pe, Co-
un try Study: La tvia, Hel len berg In ter na ti o nal Oy, The re se arch le a ding to the se re sults has 
re ce i ved fun ding from the Euro pean Union’s Se venth Fra me work Pro gram me FP7/2007-2013 
un der grant agre e ment n°284678, 2013, стр. 2.
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Ле тон ски си стем ци вил не без бед но сти пред ста вља цен тра-
ли зо ва ну ко ор ди на ци ју (по чев ши од пред сед ни ка вла де) а, с дру ге 
стра не, ком би на ци ју ви ше ни воа ме ђу а ген циј ске при пре мље но сти 
и од го во ра. Ле тон ска ци вил на за шти та за сни ва се на ад ми ни стра-
тив ној по де ли зе мље и од го вор но сти оп шти на и град ских вла сти за 
ван ред не си ту а ци је, без по сто ја ња по себ ног ми ни стар ства за ду же-
ног за упра вља ње кри зним си ту а ци ја ма. Ми си ја ци вил не без бед-
но сти ре а ли зу је се пре ко за да та ка упра вља ња кри за ма, пру жа ња 
по мо ћи угро же ном ста нов ни штву, и са ни ра ња по сле ди ца кри зног 
до га ђа ја.

У бал тич ким др жа ва ма то ком со вјет ског пе ри о да до шло је до 
дра ма тич не про ме не ет нич ке струк ту ре што је до при не ло по ра сту 
ет нич ких тен зи ја. Не ко рек тан трет ман ру ске ма њи не у бал тич ким 
др жа ва ма10) уз на сле ђе но не по ве ре ње из ме ђу ових др жа ва и Ру си је, 
као ре зул тат не дав не исто ри је, оте жа ва ло је ре ша ва ње по ли тич ких 
кри за. У усло ви ма ло ших би ла те рал них од но са и ре ла тив но ма ли 
по ре ме ћај мо гао је ла ко до би ти кри зне раз ме ре.

КРИ ЗНИ МЕ НАЏ МЕНТ У БУ ГАР СКОЈ

Бу гар ска, као и цео Бал кан, би ла је на ро чи то под ло жна кри-
за ма, док су по сто ја ли фак то ри ко ји усло жа ва ју и ком пли ку ју ус по-
ста вља ње ефи ка сног си сте ма кри зног ме наџ мен та. У том сми слу 
Сла тин ски на во ди по себ но сле де ће:

1. не по кла па ње др жав них и ет нич ких гра ни ца у ре ги о ну,
2. ве ћи на др жа ва у ре ги о ну су мул ти ет нич ке,
3. на кон Хлад ног ра та бал кан ске др жа ве су про и за шле из 

раз ли чи тих по ли тич ких, еко ном ских, вој них и со ци јал-
них ин сти ту ци ја и са ве за,

4. исто риј ска се ћа ња на ро да у овом ре ги о ну су ве о ма оп те-
ре ће на ме ђу соб ном мр жњом и не по ве ре њем,

5. су прот но сти и раз ли чи ти ин те ре си раз ви је них зе ма ља 
(на ро чи то ве ли ких си ла) су се су ко бља ва ли на овим про-
сто ри ма, на но се ћи до ма ћем ста нов ни штву ве ли ке пат-
ње,

6. то ком зад ње де це ни је XX и на по чет ку XXI ве ка до го дио 
се низ дра ма тич них, ди на мич них и опа сних про ме на у 
со ци јал ним, ет нич ким и ре ли ги о зним струк ту ра ма у ре-
ги о ну, и

10) До шло је до дра стич не про ме не со ци јал ног, еко ном ског и по ли тич ког ста ту са ет нич ких 
Ру са ко ји су прак тич но по ста ли апа три ди.
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7. су штин ски на Бал кан ском по лу о стр ву по сто ји не до ста-
так тра ди ци је, ин сти ту ци ја, ме ха ни за ма и про це ду ра за 
мир но спре ча ва ње и ре ша ва ње кон фли ка та и за не на сил-
но упра вља ње и кон тро лу кри за.

Упр кос овим оте жа ва ју ћим фак то ри ма Бу гар ска је из бе гла 
рат, ет нич ке кон флик те и ме ђу на род ну кон фрон та ци ју. Иако је по-
ли тич ки жи вот с вре ме на на вре ме био тур бу лен тан, а еко но ми-
ја сла ба, она се сва ки пут успе шно из ву кла из те шко ћа. По чет ком 
2005. го ди не еко но ми ја се опо ра ви ла, уз по раст стра них ин ве сти-
ци ја, сма ње ње ин фла ци је и по ве ћа ње бу џет ских ре зер ви, а зе мља 
се при кљу чи ла НА ТО 2004 и ЕУ 2007.

Оквир пла ни ра ња за ван ред не и кри зне си ту а ци је у Бу гар ској 
је у не ко ли ко аспе ка та пре ва зи ђен и за ста рео. Нео п ход на је ви ше-
стру ка ре ви зи ја у све тлу но вих со ци јал них, по ли тич ких и еко ном-
ских усло ва. Нај ве ћи не до ста так по сто је ћих аран жма на за кри зни 
ме наџ мент је ду пли ра ње за да та ка и функ ци ја из ме ђу раз ли чи тих 
ор га на и аген ци ја. Не по сто ја ње све о бу хват ног при сту па оне мо гу-
ћа ва из град њу ефек тив ног и ефи ка сног си сте ма кри зног ме наџ-
мен та. У ци љу ства ра ња ин те грал ног при сту па овим про бле ми ма 
учи ње ни су по ку ша ји хар мо ни за ци је на ци о нал ног за ко но дав ства и 
ус по ста вља ња кон крет них про це ду ра, ме ха ни за ма и оп ти мал них 
усло ва за од го вор на кри зне си ту а ци је у скла ду са европ ским и 
свет ским стан дар ди ма.

Бу гар ска ни је успе шно ко ри сти ла мо гућ но сти уче ња из сво-
јих гре ша ка по чи ње них то ком ре ша ва ња кри зних си ту а ци ја, што је 
успо ра ва ло раз вој кри зног ме наџ мен та. На кон не у спе шног кр пље-
ња ин сти ту ци ја и за кон ских ре ше ња то ком 1990-тих Бу гар ска је 
би ла по го ђе на се ри јом кри зних си ту а ци ја ко је су зах те ва ле ре е ва-
лу а ци ју ста ња ства ри.11) Ме ђу тим, и на ред ну де це ни ју обе ле жи ла 
су и ин сти ту ци о нал на и ле ги сла тив на лу та ња, та ко да се при ме ре-
но ре ше ње још увек тра жи. Бу гар ска је на сто ја ла да се осло бо ди 
ми ли та ри зо ва них струк ту ра кри зног ме наџ мен та. Вој ни чи но ви 
ду го су се за др жа ли и МУП и ин сти ту ци ја ма ЦЗ. Хлад но ра тов ски 
аран жма ни под сти ца ли су тај ност, хи је рар хиј ску ор га ни за ци ју, ве-
ће пла те и лак ше до ла же ње до ста но ва, као и дру ге при ви ле ги је, 
та ко да је би ло те шко од ба ци ти ста ри си стем.

По мно гим оце на ма по себ ну сла бост бу гар ског кри зног ме-
наџ мен та чи ни ло ше кри зно ко му ни ци ра ње, та ко да је ло ше во ђе на 
по ли ти ка од но са са јав но шћу у не ким слу ча је ви ма чак и ство ри ла 
кри зу.

11) Eric Stern, and Dan Hansén, (eds.), Cri sis Ma na ge ment in a Tran si ti o nal So ci ety: The La tvian 
Ex pe ri en ce, Cri smart, Na ti o nal De fen ce Col le ge, Stoc kholm, 2000, стр. 346-347.
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За раз ли ку од Пољ ске у ко јој су ре ла тив но фраг мен ти ра ни 
по ли тич ки си стем и нео д луч ност да се ак ти ви ра ју кри зна овла-
шће ња оме та ли мно ге ре форм ске ини ци ја ти ве, у слу ча ју Бу гар ске 
ни је би ло струк ту рал них или исто риј ских пре пре ка. Уме сто то га, 
по ли ти за ци ја и ме ди ја ли за ци ја, по је ди нач но или за јед но, че сто су 
по гор ша ва ли кри зне си ту а ци је. За раз ли ку од Пољ ске, Сло ве ни је, 
Есто ни је, Ле то ни је и Ли тва ни је, из гле да да је Бу га ри ма тре ба ло 
вре ме на да раз мо тре оп ци је и ре фо ку си ра ју сво је при о ри те те. Об-
ја шње ње за што се Бу гар ска ко ле ба ла у ве зи за у зи ма ња пра вог кур-
са ак ци је је ви ше слој но и има ве зе са ге о граф ском уда ље но шћу од 
кључ них зе ма ља ЕУ, еко но ми јом ко ја је знат но ви ше би ла ин те гри-
са на у СССР, ре ла тив но сла бим ди си дент ским по кре том за вре ме 
ко му ни зма и др. Скеп ти ци зам у ве зи тран са тлант ских и европ ских 
про је ка та по сто јао је и у пр вим го ди на ма 21. ве ка, али је ипак пре-
вла да ла европ ска ори јен та ци ја.

11 

 

жан проблем представља и недовољно јасан однос између јавних службеника и 
доносилаца политичких одлука. Пракса показује да су често професионалци ко-
ји су добро обављали свој посао и показивали превише интегритета и незави-
сности према носиоцима политичке власти били уклањани са високих функци-
ја.12 
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Шема 3. Највиши ниво управљања ванредним ситуација у Бугарској13

Уважавајући све уочене недостатке у функционисању система Бугарска 
је усвојила нову организацију и основне принципе и политику заштите станов-
ништва и критички инфраструктура који се односе на: 

- Изградњу система заштите становништва, као дела система националне 
безбедности, заједно са унутрашњом и спољном безбедношћу; 

- Стварање једног јединственог система за мониторинг, рано упозорава-
ње и управљање у ванредним ситуацијама са одговорношћу за безбедност ста-
новништва и интеграцију у остале делове система безбедности; 

- Квалитетно управљање системом, од превенције и смањење рањивости, 
преко одговора на кризну ситуацију и санирања последица кризе; 

- Јавно приватно партнерство; 

- Ангажовање грађана и цивилних организација; 

- Ефикасно међународно партнерство; 

- Најоптималнија употреба свих расположивих снага, како опремљених и 
обучених за одговор на кризу тако и добровољаца14. 

                                                 
12 Engelbrekt, Kjell, „Inertia, Collapse, and Renewal: Bulgaria’s Political Crises 1992–2001“ in (Eds.) 
Engelbrekt Kjell, and Markus Förberg, Managing Politicial Crises in Bulgaria: Pragmatism and Procra-
stination, Swedish National Defense College/Swedish Emergency Managemetn Agency/Ministry of Fo-
reign Affairs Sweden, Stockholm, 2005, стр. 170. 
13 Todor Tagarev, Petya Ivanova and Nataly Ivanova, BULGARIA: Capabilities, Organisations, Polici-
es, and Legislation in crisis management and disaster response, Institute of Information and Communi-
cation Technologies CSDM, Centre for Security and Defence Management, Number 128, Sofia, 2015, 
стр. 46. 

Ше ма 3. Нај ви ши ни во упра вљања 
ванредним си ту а ци ја у Бу гар ској12)

Из гле да да је и да ље ве о ма при сут на инер ци ја у мно гим де ло-
ви ма др жав не ад ми ни стра ци је. Стал ни не до ста так ре сур са и фон-
до ва др жав них ин сти ту ци ја по га ђа струк ту ре кри зног ме наџ мен та 
као и дру ге вла ди не ин сти ту ци је. Ва жан про блем пред ста вља и не-
до вољ но ја сан од нос из ме ђу јав них слу жбе ни ка и до но си ла ца по-
ли тич ких од лу ка. Прак са по ка зу је да су че сто про фе си о нал ци ко ји 
су до бро оба вља ли свој по сао и по ка зи ва ли пре ви ше ин те гри те та и 

12) To dor Ta ga rev, Petya Iva no va and Na taly Iva no va, BUL GA RIA: Ca pa bi li ti es, Or ga ni sa ti ons, 
Po li ci es, and Le gi sla tion in cri sis ma na ge ment and di sa ster re spon se, In sti tu te of In for ma tion 
and Com mu ni ca tion Tec hno lo gi es CSDM, Cen tre for Se cu rity and De fen ce Ma na ge ment, 
Num ber 128, So fia, 2015, стр. 46.
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не за ви сно сти пре ма но си о ци ма по ли тич ке вла сти би ли укла ња ни 
са ви со ких функ ци ја.13)

Ува жа ва ју ћи све уоче не не до стат ке у функ ци о ни са њу си сте-
ма Бу гар ска је усво ји ла но ву ор га ни за ци ју и основ не прин ци пе и 
по ли ти ку за шти те ста нов ни штва и кри тич ки ин фра струк ту ра ко ји 
се од но се на:

 – Из град њу си сте ма за шти те ста нов ни штва, као де ла си-
сте ма на ци о нал не без бед но сти, за јед но са уну тра шњом и 
спољ ном без бед но шћу;

 – Ства ра ње јед ног је дин стве ног си сте ма за мо ни то ринг, ра-
но упо зо ра ва ње и упра вља ње у ван ред ним си ту а ци ја ма са 
од го вор но шћу за без бед ност ста нов ни штва и ин те гра ци ју 
у оста ле де ло ве си сте ма без бед но сти;

 – Ква ли тет но упра вља ње си сте мом, од пре вен ци је и сма-
ње ње ра њи во сти, пре ко од го во ра на кри зну си ту а ци ју и 
са ни ра ња по сле ди ца кри зе;

 – Јав но при ват но парт нер ство;
 – Ан га жо ва ње гра ђа на и ци вил них ор га ни за ци ја;
 – Ефи ка сно ме ђу на род но парт нер ство;
 – Нај оп ти мал ни ја упо тре ба свих рас по ло жи вих сна га, 

ка ко опре мље них и об у че них за од го вор на кри зу та-
ко и до бро во ља ца14).

Да ли ће усво је на на че ла из др жа ти про ве ру прак се и це лис-
ход ност до но ше ња, по ка за ће бу ду ће кри зне си ту а ци је и вре ме пред 
на ма.
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Ze li mir Ke se to vic, Go ran Ј. Man dic

CRI SIS MA NA GE MENT IN 
COUNTRIES IN TRAN SI TION

Re su me
Emer gen ci es, cri ses and di sa sters ha ve be co me part of daily li fe 

in to day’s “risk so ci ety” with very se ri o us con se qu en ces and high cost 
in hu man li ves, ma te rial los ses, en vi ron men tal de gra da tion and symbo-
lic da ma ge they ca u se to hu man com mu ni ti es. Due to va ri o us re a sons 
of syste mic na tu re, so ci e ti es in tran si tion are par ti cu larly vul ne ra ble to 
cri ses.

In ad di tion, the cri sis in the se co un tri es are sig ni fi cantly po li ti ci-
zed and me dia-ex plo i ted what, with the fun da men tal ten si ons bet we en 
do me stic (na ti o nal) and Euro pean (and / or We stern) stan dards, ru les, 
ro u ti nes and ha bits in terms of how to act in a spe ci fic si tu a tion or in 
what di rec tion it is ne ces sary to re or ga ni ze the struc tu res and in sti tu ti-
ons re spon si ble for cri sis ma na ge ment.

Re pu blic of Slo ve nia has de ve lo ped a re la ti vely ef fec ti ve sys-
tem of cri sis ma na ge ment, alt ho ugh of co ur se the re is still much ro om 
for im pro ve ment of the stra te gi es of cri sis ma na ge ment and lin king the 
dif fe rent ele ments of cri sis plan ning and pre pa red ness. The system of 
re spon se is fle xi ble and ac tors of cri sis ma na ge ment are mo ti va ted and 
em pat hi ze with the vic tims. They al so dis play a high le vel of vo lun ta-
rism. In ma jor emer gen ci es re la ti ons bet we en the dif fe rent lo cal, re gi-
o nal and na ti o nal, mi li tary and non-mi li tary ac tors at the ope ra ti o nal 
le vel are not al ways qu i te cle ar and are oc ca si o nally fol lo wed by cer-
tain ten si ons and con fu sion re gar ding re spon si bi li ti es and com pe ten ces. 
The pro cess of de ci sion-ma king and le a der ship prac ti ce are in many 
ca ses con trary to the ru les and pro ce du res plan ned, with the switch of 
re spon si bi lity or simply its as su ming, ac com pa nied by im pro vi sa tion 
and ad hoc so lu ti ons. The me dia in cri sis si tu a ti ons ha ve an am bi va-
lent ro le, torn bet we en com mer cial in te rests and so cial re spon si bi li ti es. 
Li ke in ot her co un tri es in tran si tion the cri ses in Slo ve nia of ten ha ve a 
ten dency of po li ti ci za tion, but un li ke so me ot her co un tri es the re is no 
ex pres sed ten sion bet we en na ti o nal and Euro pean va lu es.
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Bu il ding a cri sis ma na ge ment system in La tvia to ok pla ce in 
con di ti ons of pro fo und po li ti cal, eco no mic and so cial chan ges in the 
con text of its re la ti ons with Rus sia. Af ter the esta blis hment of in de pen-
den ce the de ci sion-ma kers try to over co me the system of ci vil se cu rity 
de sig ned and bu ilt af ter the So vi et mo del and get the ci vil de fen se out 
of mi li tary struc tu res, but the se ef forts are li mi ted by a lack of re so ur-
ces and a kind of po li ti cal-ad mi ni stra ti ve in de ci si ve ness. The iner tia 
of the old system with in com ple te com pre hen si ve system of cri sis ma-
na ge ment pro ves to be a se ri o us pro blem in terms of the exi sten ce of 
the me dia who are no lon ger un der the party con trol. Struc tu ral fac tors 
that ha ve con di ti o ned the fre qu ent cri sis are ina de qu a te and un sta ble 
re gu la tion and in sti tu ti o na li za tion, li mi ted re so ur ces, we a ke ning in-
fra struc tu re, the sha dow of aut ho ri ta ri a nism, chan ging me dia cul tu re, 
et hnic ten si ons and “in fec ted” ex ter nal re la ti ons. The old in sti tu ti ons 
and re gu la tory ar ran ge ments get re jec ted or in cor po ra ted in a ra di cally 
al te red in sti tu ti o nal and po li ti cal con text. Seg men ted and une ven pro-
cess of le gal and po li ti cal re form le a ves gaps and a po li ti cal-eco no mic 
im ba lan ce, which fa ci li ta tes the in cu ba tion of cri sis. Cri ses ma na ge-
ment is sig ni fi cantly ham pe red by in he ri ted mi strust bet we en La tvia 
and Rus sia, and a par ti cu lar chal len ge in this aspect is the lack of tact 
and po li ti cal wis dom in tre a ting sig ni fi cant Rus sian mi no rity in La tvia.

In bu il ding a system of cri sis ma na ge ment, Bul ga ria rat her wan-
ders in in sti tu ti o nal and le gi sla ti ve terms, not suc cessfully using the 
op por tu nity to le arn from the mi sta kes ma de in re spon ding to and ma-
na ging cri ses. For a long ti me the co un try is trying to get rid of the Cold 
War pa ra digm and mi li ta ri zed struc tu res of cri sis ma na ge ment, but with 
an un cle ar vi sion of de ve lop ment and pri o ri ti es, and no in te gra ted ap-
pro ach to this pro blem. At tempts are be ing ma de to har mo ni ze na ti o nal 
le gi sla tion and esta blish spe ci fic pro ce du res, mec ha nisms and op ti mum 
con di ti ons for cri sis re spon se in li ne with Euro pean and in ter na ti o nal 
stan dards, but the re is still du pli ca tion of tasks and fun cti ons bet we en 
the dif fe rent bo di es and agen ci es, the system is in im por tant re spects 
ob so le te and out da ted, so that a mul ti ple re vi sion is ne e ded in the light 
of new so cial, po li ti cal and eco no mic con di ti ons. The pro blem is the 
con stant lack of re so ur ces and funds of sta te in sti tu ti ons, which af fects 
the struc tu re of cri sis ma na ge ment, as well as ot her go vern ment in sti-
tu ti ons, as well as the un cle ar re la ti on ship bet we en ci vil ser vants and 
po li ti cal de ci sion ma kers.
Key words: cri sis, cri sis ma na ge ment, co un tri es in tran si tion
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