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Резиме: У раду се анализира Сендајски оквир за смањење ризика од катастрофа за период од 2015 до 

2030 године, којим се тежиште са управљања катастрофама пребацује на управљање ризиком од 

катастрофалних догађаја. Такође, анализира се успостављени показатељ за рангирање држава и области 

према ризику од катастрофа са акцентом на Европу и презентују подаци о катастрофама.   

Кључнеречи: Сендајски оквир; катастрофе; ризик од катастрофалних догађаја;  

SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION  

2015-2030 

Abstract: Тhe paper deals with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, that shifts the 

focus from disaster menagement to disaster risk management. Also, the established indicator for ranking 

countries and areas according to disaster risk with emphasis on Europe is analyzed and data on disasters are 

presented. 
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СЕНДАЈСКИ ОКВИР ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 

ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО2030. ГОДИНЕ  

1. УВОД   

У раду се презентује и анализира Сендајски оквир за смањење ризика од катастрофа, 

узроци који су довели до његовог усвајања, његови циљеви, приоритетне области за деловање и 

принципи и досадашњи напредак у њиховој реализацији. Рад поред Увода и Закључка садржи 

три поглавља: У првом поглављу анализирају се узроци и последице катастрофа до усвајања 

Сендајског оквира. У другом поглављу анализирају се постављени циљеви Сендајског оквира и 

презентују подаци о њиховом оствареном напретку закључно са подацима објављеним у 2022. 

години. У трећем поглављу анализира се успостављени показатељ за рангирање држава и 

региона према ризику од катастрофа са акцентом на Европу. У раду се презентују подаци за Р 

Србију тамо где постоје подаци. 

2. УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ КАТАСТРОФА ДО УСВАЈАЊА СЕНДАЈСКОГ ОКВИРА 

ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА  

У 1987. години, на иницијативу Америчке академије наука из 1984. године, Генерална 

скупштина Уједињених нација (УН) означила је декаду 1990-тих година као Међународну 

декаду за смањење природних катастрофа (Декада) (International Decade for Natural Disaster 

Reduction IDNDR). Разлог је био што су у претходне две деценије од природних катастрофа, као 

што су земљотреси, олује (циклони, урагани, торнада, тајфуни), цунами, поплаве, клизишта, 

вулканске ерупције, суше, дезертификације, пожари и друге трагедије природног порекла, били 

угрожени животи 3 милиона људи, док је негативне ефекте погодило око 800 милиона људи, а 

материјална штета премашила 23 милијарде USD [1] 

      Током Декаде у 1994. години одржана је Прва светска конференција о смањењу 

природних катастрофа у Јокохами и донета Стратегија за другу половину Декаде. На почетку 
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1990-тих година мандат Декаде био је смањење природних катастрофа кроз научно разумевање 

природних катастрофа, процену штете и ублажавање и смањивање штете преко техничке 

помоћи и трансфера технологије, образовања и обуке. Од Јокохама стратегије тежиште се 

помера са реаговања на катастрофе на спречавање катастрофа. У Јокохама Стратегији и 

акционом плану за безбеднији свет: смернице за превенцију, спремност и ублажавање 

природних катастрофа [2]: помера се приступ са помоћи и реаговања у хитним случајевима на 

превентивно деловање, интегрисани приступ у управљању катастрофама и помиње значај 

управљања ризиком; проширује се концепт катастрофа и наглашава да на основу дотадашњег 

искуства у катастрофе треба укључити поред природних и друге катастрофе укључујући 

еколошке и технолошке и њихову међусобну повезаност, која може имати значајан утицај на 

друштвене, економске, културне и еколошке системе; афирмише се спречавање, ублажавање, 

спремност и помоћ у катастрофама као четири елемента политике одрживог развоја на 

националном, наднационалном и међународном нивоу. Катастрофални догађаји од 1992. 

године посматрају се као један од приниципа одрживог развоја. У Рио Декларацији о екологији 

и развоју из 1992. године катастрофални догађаји повезују се са екологијом и развојем кроз 

осамнаести принцип.[3] Јокохама стратегија је покривала период до Друге светске 

конференције о смањивању катастрофа, која је одржана у Коби 2005. године и на којој је 

усвојен Хјого оквир. 

Након истека Декаде, у 2000. години, Уjeдињене нације (УН) установиле су за наследника 

Међународну стратегију за смањење катастрофа (International Strategy for Disaster Reduction 

–UNISDR). UNISDR је организована као УН глобална платформа за промовисање активности 

на смањењу друштвених рањивости и ризика од природних опасности и повезаних 

технолошких и еколошких катастрофа, која функционише кроз мрежу међународних 

организација, научних и експертских институција, цивилног друштва, приватног сектора, 

државних званичника. UNISDR је био организатор, између осталог, Друге светске 

конференције о смањењу катастрофа у 2005. години и Треће светске конференције о смањењу 

ризика од катастрофа у 2015. години.  

       Основни документ Друге светске конференције за смањење катастрофа је Хјого оквир 

за период од 2005. до 2015. године: изградити отпорност нација и друштава на катастрофе. 

[4] У овом документу констатовано је да су губици од катастрофа у порасту и да је у претходне 

две деценије у просеку годишње више од 200 милиона људи било погођено катастрофама. 

Такође је истакнуто да је присутна све већа рањивост која је у вези са демографским, 

технолошким и друштвено-економским условима, непланираном урбанизацијом, развојем 

унутар зона високог ризика, деградацијом животне средине, непостојаности климе, променама 

климе, геолошким опасностима, конкуренцијом за оскудне ресурсе, утицајем епидемија, што 

указује да би у будућности катастрофе могле бити повећана претња за глобалну привреду и 

њену популацију и одрживи развој земаља у развоју.  

У документу су, за претходни период, анализирани нерешени проблеми и отворени 

простори за унаређење рада, те су они постали кључне области за развој оквира за деловање за 

период од 2005. до 2015. године. Стратегијски циљеви и приоритетни задаци утврђени су за 

следећих пет области: 1. Руковођење: успостављање организационог, правног и политичког 

оквира; 2. Идентификација ризика, процена, праћење и рано упозорење; 3. Управљање знањем 

и образовање; 4. Смањење основних фактора ризика; 5.Припремљеност за ефикасно реаговање 

и опоравак. Од спровођења Хјого оквира очекивало се да до 2015 године има за исход значајно 

смањење губитака у људству и друштвеном, привредном и еколошком капиталу.  

У 2015 години у Сендају одржала се Трећа светска конференција, овога пута, о смањењу 

ризика од катастрофа. У завршном документу Сендајски оквир за смањење ризика од 

катастрофа од 2015. до 2030 године [5] констатовано је да је Хјого оквир био важан 

инструмент за подизање јавне свести, стварање политичке посвећености и усредсређености на 

катастрофе широког спектра свих заинтересованих страна на свим нивима, међутим да су 

катастрофе у претходних 10 година наставиле да узимају данак: катастрофама је на различите 

начине било погођено више од 1,5 млрд. људи, укупан економски губитак достигао је ниво већи 
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од 1,3 трилиона USD, а поред тога између 2008. и 2012. године, због катастрофа, расељено је 

више од 144 милиона људи. Понављајуће катастрофе мањег обима и кастрофе спорог почетка 

посебно су погађале заједнице, домаћинства и мала и средња предузећа, а њихови губици су 

чинили висок проценат учешћа у укупним губицима.  

3. СЕНДАЈСКИ ОКВИР ЗА СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА  И 

ДОСАДАШЊИ НАПРЕДАК У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЊЕГОВИХ ЦИЉЕВА         

  Сендајски оквир односи се на природне опасности или на опасности које је узроковао 

човек и са њима повезанe еколошке, технолошке и биолошке опасности и ризике. Основни циљ 

је спречавање настанка нових и смањивање постојећих ризика од катастрофа кроз спровођење 

интегрисаних и свеобухватних економских, структурних, правних, социјалних, здравствених, 

културних, образовних, еколошких, технолошких, политичких и институционалних мера, 

којима се спречава и смањује изложеност опасностима и рањивостима према катастрофама, 

повећава спремност за реаговање и опоравак и на тај начин јача отпорност.  

Сендајски оквир утврђује четири приоритета за деловање на свим нивоима власти: 1. 

Разумевање ризика од катастрофа; 2. Јачање руковођење ризиком од катастрофа ради 

управљања ризиком од катастрофа; 3. Инвестирање у смањење ризика од катастрофа ради 

отпорности; 4. Унапређење спремности за делотворно реаговање на катастрофе, опоравак, 

рехабилитацију и реконстрицију по принципу боље обнове (build back better). 

Поред тога, он садржи седам циљева које треба на глобалном нивоу остварити до 2030. 

године: а) Значајно смањити смртност узроковану катастрофама, са циљем да се смањи просек 

смртности на 100.000 људи између 2020-2030 у односу на 2005-2015. годину; б) Значајно 

смањити број људи који су погођени катастрофама са циљем да се смањи просек погођених 

катастрофом на 100.000 људи у периоду 2020-2030. година у односу на период 2005-2015. 

годину; ц) Смањити  дирекне привредне губитке од катастрофа у односу на бруто домаћи 

производ (БДП); д) Значајно смањити штету од катастрофа на инфраструктуру од кључног 

значаја и поремећај основних услужних делатности, међу којима и здравство и образовање, што 

укључује и развој њихове отпорности; е) Значајно повећати број држава са националним и 

локалним стратегијама за смањење ризика од катастрофа, и то до 2020. године; ф) Значајно 

повећати међународну сарадњу са мање развијеним земљама кроз адекватну и одрживу 

подршку за комплетирање њихових националних активности на примени овог оквира; г) 

Људима значајно повећати расположивост и приступ системима раног упозорења од више 

опасности и расположивост и приступ информацијама и проценама ризика од катастрофа.  

Принципи, којима се треба руководити у остваривању постављених циљева, су:1. Примарну 

одговорност у спречавању и смањивању ризика од катастрофа има држава, која укључује и 

сарадњу са осталим актерима; 2. Заједничка одговорност централне и нижих нивоа власти, 

сектора и заинтересованих страна сагласно националним приликама; 3. Заштита лица и њихове 

имовине уз промовисање и заштиту људских права укључујући право на развој; 4. Ангажовање 

целог друштва; 5. Пуно ангажовање свих државних институција извршне и законодавне власти 

на националном и локалним нивоима; 6. Према потреби, јачање локалних власти и заједница 

преко ресурса, подстицаја и одговорности за доношење одлука; 7. Доношење одлука мора бити 

инклузивно засновано на информацијама о ризику уз примену приступа који укључује више 

опасности; 8. У различитим секторима ускладити политике, планове, праксе и механизме за 

смањивање ризика од катастрофа и за одрживи развој; 9. Приликом утврђивања мера за 

смањивање ризика водити рачуна о локалним и посебним карактеристикама; 10. Економично 

решавање основних фактора ризика преко инвестиција vs. примарног ослањања  на реакцију и 

опоравак након катастрофе; 11. Боља обнова (build back better) за спречавање стварања ризика и 

смањивање постојећег ризика од катастрофа; 12. Делотворан, значајан и снажан квалитет 

глобалног партнерства и међународне сарадње; 13. Развијене земаље и партнери своју подршку 

земљама у развоју треба да прилагоде потребама и преиоритетима које су утврдиле те земље. 

Унутар система УН, имплементацију Сендајског оквира надгледа United Nations Disaster 

Risk Reduction (UNDRR) [6]. Такође, UNDRR сазива и организује Глобалну платформу за 
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смањење ризика од катастрофа. На глобалној платформи налазе се платформе држава међу 

којима је и Национална платформа Р Србије, која је активирана 2013. године и која делује као 

Национални штаб за ванредне ситуације. 

Према Извештају UNDRR из 2022. године [7, стр.29-34], досадашњи ефекти Сендајског 

оквира не упућују на закључак да ће се до 2030. године постављени циљеви и остварити: а) 

остварен је слаб напредак у смањењу броја људских жртва: констатовано је да je остварен 

просечан годишњи пад са преко 104.000 смртних случајева у 2000-тим на 81.000 у 2010. 

годинама, међутим да је на дуги рок приметан тренд раста смртности од катастрофа; б) Током 

протеклих 20 година, просечан број људи погођених катастрофама смањио се са 228 милиона у 

2000-тим годинама на нешто испод 200 милиона у 2010 годинама. ц) На глобалном нивоу 

доларска вредност економског губитка повезана са катастрофама у претходној деценији 

износила је просечно годишње 170 млрд. USD, с тим да је у појединим годинама, нпр. као у 

2017. години била већа oд 300 млрд. USD. У номиналном изразу вредност губитака од 

катастрофа је већа у државама са високим дохотком, међутим, релативно посматрано, државе 

са нижим средњим дохотком у просеку губе од 0,8% до 1% свог бруто домаћег производа 

(БДП), док земље са средњим дохотком губе 0,3%, а земље са вишим средњим дохотком 0,1% 

БДП. Треба имати у виду да директни губици не обухватају пуне последице катастрофа. 

Индиректни трошкови изражени преко година изгубљених живота су начин да се опише време 

потребно да се произведе изгубљено. Овај показатељ пружа начин мерења застоја у 

друштвеном и економско развоју. [8] д) У протеклој деценији дошло је до значајног раста 

економског губитка и штете на кључној инфраструктури. Напредак у погледу наведених 

циљева може се видети из наредне табеле.  
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а) Број умрлих и несталих особа због катастрофа на 100.000 становника 

Стотине људи директно погођених катастрофама на 100.000 становника 

Директан економски губитак због катастрофа као % БДП 

Штета на кључној инфраструктури због катастрофа 

Извор: UNDRR analysis based on Desinventar (UNDRR, 2021d) and SFM (UNDRR, 2021c) према [7, стр. 35] 

Слика 1: Напредак према значајном смањењу смртности, погођених особа, економског 

губитка, штете по кључној инфраструктури  у периоду од 2010. до 2020. године 

(Циљеви  Сендајског оквира а - д) 
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ризика од катастрофа повећао се са 1,5 пута на 120 земаља; приметно је да су земље које су донеле 

стратегије имале мање губитака у људству и капиталу; Р Србија је у фази израде стратегије.[9] ф) [7, 

стр.36-37] Што се тиче међународне сарадње са земљама у развоју, у периоду од 2010. до 2019. године 

званична развојна помоћ за катастрофе остварена је у износу од 133 млрд.USD, од чега свега 0,5% или 

5,5 млрд. USD на мере за смањења ризика пре катастрофа, док је 119,8 млрд.USD било намењено за 

хитне случајеве/реаговање у случају катастрофе и 7,7 млрд. USD за реконструкцију, помоћ и 

рехабилитацију. г) Што се тиче усвајања система раног упозоравања на више опасности као кључног 

елемента за смањење ризика од катастрофа, у 2020. години свега 36 држава је известило да има систем 

раног упозоравања на више опасности, с тим да се 20% сматра потпуно делотворним, док 30% има 

умерену до ниску покривеност и делотворност, а 50% умерени и значајни ниво покривености и 

делотворности. 

С обзиром да је 2022. година на половини периода примене Сендајског оквира за смањење 

ризика од катастрофа у Извештају UNDRR [7,стр.41] констатује се да је Свет скренуо са пута са 

кога се могу реализовати циљеви Сендајског оквира до 2030. године. 

4. ИНДЕКС РИЗИКА ОД ХУМАНИТАРНИХ КРИЗА И КАТАСТРОФА 

Према INFORM Risk and Severity Index [10], који је први глобални, непристрасан и 

транспрентан алат за разумевање ризика од хуманитарних криза и катастрофа, извршено је 

рангирање држава према рејтингу од 0 до 10 и у 2022. години сврстано у државе веома малог 

ризика 40, малог ризика 51, средњег ризика 57, високог ризика 30 и веома високог ризика 13 

држава. Р Србија је са рејтингом 3,0 сврстана у државе малог ризика са стабилним 

трогодишњим трендом. Када се упореде региони, из наредног графикона може се видети да 

Европа има најповољнији просечан скор ризика. 

 

. 

Слика 2: Просечан скор ризика по регионима у 2013., 2018. и 2022. години  

Извор: [10, стр.13] 

Према Извештају UNISDR [11, стр.58], кључне опасности за Европу су суше, екстремне 

температуре, шумски пожари (forest fire), земљотреси и поплаве. Кључни покретачи ризика су 

обим и сложеност друштвене и економске имовине у градовима која их чини веома осетљивим 

на утицаје климатских промена. Треба истаћи да је у Европи примећенo постепено еволуирање 

ризика од вајлдфајерс (wildfires) - пожара који јако горе и ван контроле су у природи на 

травнатим површинама или грмљу. [12] Узрок вајлдфајер пожара су екстремни догађаји и чине 

за сада мање од 2% укупних пожара, међутим имају велике друштвено економске и еколошке 

последице. У Европи се дневно у просеку догоди 5000 пожара, изгуби 11 живота и 190 лица 

хоспитализује с тим да су узрок свих жртава у 90% случајева пожари у зградама. Према 

подацима за 2019. годину, у Европском региону који укључује 55 држава, под мониторингом 

Сендајског оквира је свега 28 држава.[14] 

Африка Америке Азија Европа Океанија 
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5. ЗАКЉУЧАК 

На основу презентованих података о катастрофама може се закључити да се овај проблем, 

од времена када су 1990-тих година предузете прве мере на глобалном нивоу, повећава и 

постаје све сложенији. Претње од катастрофа, као и свест о њима јачају, међутим и поред 

установљеног оквира за деловање, изостају одговарајуће мере да се ризици од катастрофа 

смање. Сендајски оквир је конструктиван прилаз за ублажавање последица од катастрофа, а 

његово занемаривање може имати за последицу даљи раст ризика од катастрофа.   
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