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СТРАХ И ПО ПЛА ВЕ У СР БИ ЈИ: 
СПРЕМ НОСТ ГРА ЂА НА ЗА РЕ А ГО ВА ЊЕ  

НА ПРИРОДНE КАТАСТРОФE

ВЛА ДИ МИР М. ЦВЕТ КО ВИЋ
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја 

Ца ра Ду ша на 196, Бе о град, Ср би ја
vla di mir.cvet ko vic @kpa.edu.rs

СА ЖЕ ТАК: По сле ди це пoплaвa кoje су зaдeсилe пoдручje Србиje у 
тoку 2014. го ди не укaзaлe су нa вeoмa низaк стeпeн спрeмнoсти стaнoвништвa 
зa рeaгoвaњe у прирoдним кaтaстрoфaмa. Упра во сто га, пред мет кван ти та-
тив ног ис тра жи ва ња пред ста вља ис пи ти ва ње ути ца ја стра ха на спрем ност 
гра ђа на за ре а го ва ње на при род ну ка та стро фу иза зва ну по пла вом у Ре пу-
бли ци Ср би ји са ци љем на уч не екс пли ка ци је при ро де та кве по ве за но сти. 
Има ју ћи у ви ду све ло кал не за јед ни це у Ср би ји у ко ји ма се до го ди ла или 
по сто ји ви сок ри зик да се до го ди по пла ва, ме то дом слу чај ног узор ка ода бра-
но је њих де ве т наест од укуп но 150 оп шти на и 23 гра да и гра да Бе о гра да. 
У ода бра ним ло кал ним за јед ни ца ма ис тра жи ва ње се оба ви ло у оним де ло-
ви ма ко ји су би ли нај у гро же ни ји у од но су на ви си ну во де или по тен ци јал-
ни ри зик. У ан кет ном ис пи ти ва њу спро ве де ном у то ку 2015. го ди не ко јим 
је об у хва ће но 2.500 ис пи та ни ка би ла је при ме ње на стра те ги ја ис пи ти ва ња 
у до ма ћин стви ма уз при ме ну ви ше е тап ног слу чај ног узор ка. Ре зул та ти ис-
тра жи ва ња ука зу ју да гра ђа ни ко ји има ју страх од по пла ва у од но су на 
гра ђа не ко ји га не ма ју, у ве ћем про цен ту по зна ју без бед но сне про це ду ре 
по сту па ња; пред у зе ли су пре вен тив не ме ре; ис ти чу да још увек ни су спрем-
ни за ре а го ва ње, али пла ни ра ју да то ура де у на ред них шест ме се ци; ева ку и-
са ли би се на ви ше спра то ве ку ће; ис ти чу да их је не ко у по ро ди ци еду ко вао 
о по пла ва ма. Су прот но то ме, гра ђа ни ко ји не ма ју страх не пред у зи ма ју 
ни шта да би се при пре ми ли за ре а го ва ње у по ме ну тим си ту а ци ја ма, си-
гур ни су у соп стве не спо соб но сти да се из бо ре с по сле ди ца ма по пла ве итд. 
Ори ги нал ност ис тра жи ва ња огле да се у чи ње ни ци да у Ср би ји ни је ни ка-
да спро ве де но ис тра жи ва ње ко јим би се ис пи та ло ста ње спрем но сти гра-
ђа на за ре а го ва ње. Ре зул та ти ис тра жи ва ња мо гу се ис ко ри сти ти при ли ком 
кре и ра ња стра те ги ја за уна пре ђе ње ни воа спрем но сти гра ђа на за ре а го ва-
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ње. Ис тра жи ва ње ука зу је на ко ји на чин тре ба ути ца ти на гра ђа не с об зи ром 
на страх од по пла ва ка ко би се спрем ност по ди гла на ви ши ни во. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: гра ђа ни, пол, по пла ве, при род не ка та стро фе, спрем-
ност за ре а го ва ње, Ср би ја

Ис тра жи ва ња спро ве де на у по след њих три де сет го ди на у ве ли кој ме ри 
су осве тли ла и по ја сни ла де мо граф ске, со цио-еко ном ске и пси хо ло шке 
фак то ре ко ји ути чу на спрем ност гра ђа на за ре а го ва ње на при род не ка та-
стро фе [Do o ley et al., 1992; Цвет ко вић 2015аб; Cvet ko vić and Sta ni šić 2015]. 
Спрем ност као кон цепт у те о ри ји ка та стро фа под ра зу ме ва ак тив но сти 
пред у зе те пре при род не ка та стро фе у ци љу по бољ ша ња од го во ра и опо-
рав ка од на ста лих по сле ди ца [Gil le spie et al., 1993: 36]. При то ме, спрем-
ност под ра зу ме ва зна ња и спо соб но сти у ве зи ре а го ва ња (по зна ва ње ло-
кал них по плав них ри зи ка, си сте ма упо зо ре ња, и на чи на ре а го ва ња), као 
и по се до ва ње за ли ха и пла но ва.

Ве ли ки број ис тра жи ва ча ис пи ти вао је по ве за ност стра ха од при род-
них ка та стро фа и спрем но сти за ре а го ва ње на при род не ка та стро фе [Di-
ek man et al., 2007; Do o ley et al., 1992; Pa ge et al., 2008; Pa ton 2003; Rus sell 
et al., 1995]. Грин берг и са рад ни ци [Gre en berg et al., 1993: 229] утвр ди ли 
су да љу ди ко ји раз ви ју кон струк тив не ме ха ни зме од бра не нај ве ро ват ни-
је се у се би бо ре про тив стра ха од при род них ка та стро фа на дру штве но 
при хва тљив на чин. С дру ге стра не, по сто је по је дин ци ко ји се бо ре про тих 
стра ха од при род них ка та стро фа не ги ра ју ћи по сто ја ње прет ње, од ба цу-
ју ћи ин фор ма ци је о опа сно сти или ко ри шће њем дру гих не по жељ них ме-
ха ни за ма. Та кви ме ха ни зми има ју тен ден ци ју да бу ду са мо де струк тив ни 
и асо ци јал ни. До леј и са рад ни ци [Do o ley et al., 1992] ис пи ти ва ју ћи од нос 
из ме ђу стра ха и спрем но сти за јед ни це за зе мљо трес по твр ди ли су да по-
сто ји по зи тив на ко ре ла ци ја. Ра сел и са рад ни ци [Rus sell et al., 1995] у ре-
зул та ти ма ис тра жи ва ња ука зу ју да ви сок ни во лич не за бри ну то сти, ме ре на 
као че ста раз ми шља ња о зе мљо тре су, у зна чај ној ме ри ути чу на спрем ност 
за ка та стро фу. Џек сон и Му кур је [Jac kson and Mu ker jee 1972] утвр ди ли 
су да оче ки ва ња око бу ду ћих по сле ди ца зе мљо тре са не ути чу на усва ја-
ње ме ра спрем но сти за ре а го ва ње. Су де ћи по ре зул та ти ма ис тра жи ва ња 
Цвет ко вић и са рад ни ци [Cvetković et al., 2015] у ра ду су утвр ди ли да не 
по сто ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност стра ха од при род них ка та стро-
фа и пер цеп ци је, зна ња и по зна ва ња без бед но сне про це ду ре за ре а го ва ње 
при род ним ка та стро фа ма иза зва ним зе мљо тре сом. 

Зна чај ни је и озбиљ ни је по пла ве ко је су по го ди ле ге о про стор Ср би је, 
у то ку 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2009. и 2014. го ди не ука за ле се на не-
до вољ ну спрем ност гра ђа на за ре а го ва ње. Упра во за то, спро ве де но је ис-
тра жи ва ње ко јим би се ис пи та ло ста ње спрем но сти гра ђа на за ре а го ва ње 
ко је ни је би ло утвр ђе но. Ре зул та ти ис тра жи ва ња мо гу се ис ко ри сти ти 
при ли ком кре и ра ња стра те ги ја за уна пре ђе ње ни воа спрем но сти гра ђа на 
за ре а го ва ње. Ис тра жи ва ње ука зу је на ко ји на чин тре ба ути ца ти на гра-
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ђа не с об зи ром на ста ње њи хо вог стра ха од по пла ва, ка ко би се спрем ност 
по ди гла на ви ши ни во.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Опе ра ци о на ли за ци јом те о риј ског пој ма спрем но сти за ре а го ва ње, 
утвр ђе не су три ди мен зи је ко је су про у ча ва не та ко што је за сва ку утвр ђен 
ве ћи број про мен љи вих (Сл. 1). Пер цеп ци ја о спрем но сти за ре а го ва ње 
об у хва та про мен љи ве о спрем но сти на раз ли чи тим ни во и ма; ба ри је ра ма 
за по ди за ње ни воа спрем но сти; про мен љи ве о оче ки ва њу по мо ћи од раз-
ли чи тих ка те го ри ја љу ди и ор га ни за ци ја; оце не ефи ка сно сти ре а го ва ња 
ин тер вент но-спа си лач ких слу жби. Зна ње је ис пи ти ва но кроз про мен љи ве 
ко је се од но се на ни во зна ња; кар та по плав ног ри зи ка; зна ње где се на ла зе 
и на чи ни ру ко ва ња, же ља за обу ком, же ља за на чи ни ма еду ка ци је, на чин 
до ла ска до ин фор ма ци ја о по пла ва ма. И тре ћа ди мен зи ја, за ли хе се од но се 
на по се до ва ња усме них/пи сме них пла но ва, по се до ва ње за ли ха хра не и 
во де, ра дио-тран зи стор, ба те риј ска лам па, крамп, ло па та, мо ти ка и ашов, 
пр ва по моћ, оси гу ра ње.

Сли ка 1. Ди зајн ис тра жи ва ња – опе ра ци о на ли за ци ја те о риј ског  
од ре ђе ња спрем но сти

Има ју ћи у ви ду пред мет ис тра жи ва ња, за ре а ли за ци ју ис тра жи ва ња 
ода бра не су ло кал не за јед ни це с ви со ким и ни ским ри зи ком на стан ка 
по пла ва. Сход но усло ви ма под ко ји ма се ре зул та ти на уч ног ис тра жи ва ња 
мо гу ге не ра ли зо ва ти на це ло куп ну по пу ла ци ју гра ђа на Ср би је, ис тра жи-
ва ње је спро ве де но на те ри то ри ји ве ћег бро ја ло кал них за јед ни ца раз ли-
чи тих по сво јим де мо граф ско-со ци јал ним ка рак те ри сти ка ма. Об у хва ће не 
су град ске и се о ске ло кал не за јед ни це у раз ли чи тим де ло ви ма Ср би је: Обре-
но вац, Ша бац, Кру ше вац, Кра гу је вац, Срем ска Ми тр о ви ца, При бој, Ба-
то чи на, Сви лај нац, Ла по во, Па ра ћин, Сме де рев ска Па лан ка, Ја ша То мић, 
Ло зни ца, Ба ји на Ба шта, Сме де ре во, Но ви Сад, Кра ље во, Ре ко вац и Ужи це 
(Сл. 2).
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Сли ка 2. Пре глед на кар та ге о про стор ног раз ме шта ја ан ке ти ра них  
ис пи та ни ка по ло кал ним за јед ни ца ма у Ре пу бли ци Ср би ји

УЗО РАК

По пу ла ци ју чи не сви пу но лет ни ста нов ни ци ло кал них за јед ни ца у 
ко ји ма се до га ђа ла или по сто ји ри зик да се до го ди по пла ва или по пла ва 
узро ко ва на пу ца њем бра не. Ве ли чи на узор ка је ускла ђи ва на с ге о граф ском 
(за сту пље не су ло кал не за јед ни це из свих ре ги о на Ср би је) и де мо граф ском 
ве ли чи ном са ме за јед ни це (Таб. 1). Има ју ћи у ви ду све ло кал не за јед ни це 
у Ре пу бли ци Ср би ји у ко ји ма се до го ди ла или по сто ји ви сок ри зик да се 
до го ди по пла ва, ме то дом слу чај ног узор ка ода бра но је 19 од укуп но 150 
оп шти на и 23 гра да и гра да Бе о гра да. У ода бра ним ло кал ним за јед ни ца ма 
ис тра жи ва ње се оба ви ло у оним де ло ви ма ко ји су би ли нај у гро же ни ји у 
од но су на ви си ну во де или по тен ци јал ни ри зик. У са мом ан кет ном ис пи-
ти ва њу би ла је при ме ње на стра те ги ја ис пи ти ва ња у до ма ћин стви ма уз 
при ме ну ви ше е тап ног слу чај ног узор ка. У пр вом ко ра ку, ко ји се од но си на 
при мар не је ди ни це узо ра ка би ли су од ре ђе ни де ло ви за јед ни це у ко ји ма 
ће се оба ви ти ис тра жи ва ње. Тај про цес, пра ти ло је кре и ра ње ма пе и од ре-
ђи ва ње про цен ту ал ног уче шћа сва ког та квог сег мен та у укуп ном узор ку. 
У дру гом ко ра ку ко ји се од но си на ис тра жи вач ка је згра, од ре ђе не су ули це 
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или де ло ви ули ца на ни воу при мар них је ди ни ца узо ра ка. Сва ко ис тра жи-
вач ко је згро би ло је од ре ђе но као пу та ња с пре ци зи ра ном по чет ном и крај-
њом тач ком кре та ња. У сле де ћем ко ра ку, од ре ђе на су до ма ћин ства у ко ји ма 
је спро ве де но ан ке ти ра ње. Број до ма ћин ста ва је ускла ђи ван с број но шћу 
за јед ни це. Ко нач ни ко рак од но сио се на про це ду ру из бо ра ис пи та ни ка 
уну тар прет ход но де фи ни са ног до ма ћин ства. Се лек ци ја ис пи та ни ка је 
спро ве де на про це ду ром сле де ћег ро ђен да на за пу но лет не чла но ве до ма-
ћин ства. Сâм про цес ан ке ти ра ња за сва ку ло кал ну са мо у пра ву оба вљао 
се три да на у то ку не де ље (укљу чу ју ћи и ви кен де) у раз ли чи та до ба да на. 
У ис тра жи ва њу је укуп но ан ке ти ра но 2.500 гра ђа на.

Та бе ла 1. Пре глед ло кал них за јед ни ца у ко ји ма је спро ве де но ан ке ти ра ње гра-
ђа на о спрем но сти за ре а го ва ње на при род не ка та стро фе иза зва не по пла вом.
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Обре но вац 410 29 72682 7752 178 7,12
Ша бац 797 52 114548 19585 140 5,60
Кру ше вац 854 101 131368 19342 180 7,20
Кра гу је вац 835 5 179417 49969 191 7,64
Срем ска Ми тро ви ца 762 26 78776 14213 174 6,96
При бој 553 33 26386 6199 122 4,88
Ба то чи на 136 11 11525 1678 80 3,20
Сви лај нац 336 22 22940 3141 115 4,60
Ла по во 55 2 7650 2300 39 1,56
Па ра ћин 542 35 53327 8565 147 5,88
Смед. Па лан ка 421 18 49185 8700 205 8,20
Се чањ – Jaша То мић 82 1 2373 1111 97 3,88
Ло зни ца 612 54 78136 6666 149 5,96
Ба ји на Ба шта 673 36 7432 3014 50 2,00
Сме де ре во 484 28 107048 20948 145 5,80
Но ви Сад 699 16 346163 72513 150 6,00
Кра ље во 1530 92 123724 19360 141 5,64
Ре ко вац 336 32 10525 710 50 2,00
Ужи це 667 41 76886 17836 147 5,88
Укуп но: 19 10784 634 1500091 283602 2500 100,00
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Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку же не у Ср би ји у 
укуп ној по пу ла ци ји има ју удео од 51,37%, а му шкар ци 48,63%. По сма тра-
но у ап со лут ним бро је ви ма, од укуп но 7.498.001 ста нов ни ка Ср би је, на 
же не от па да 3.852.071, а на му шкар це 3.645.930. Слич но као и у це ло куп-
ној по пу ла ци ји и у узор ку има ви ше же на (50,2%), не го му шка ра ца (49,8%). 
У то ку 2014. го ди не, про сеч на ста рост укуп ног ста нов ни штва у Ре пу бли ци 
Ср би ји из но си ла је 42,6 го ди на (му шкар ци 41,2 и же не 43,9), док је про сеч-
на ста рост ис пи та ни ка 39,95 (му шка ра ца 40,9 и же на 38,61). Обра зов ну 
струк ту ру гра ђа на Ср би је чи не: без школ ске спре ме 2,68%; с не пот пу ним 
основ ним обра зо ва ње 11%; с основ ним обра зо ва њем 20,76%; са сред њим 
обра зо ва њем 48,93%; с ви шим обра зо ва њем 4,51%; и ви со ким обра зо ва-
њем 10,59% [РЗС РС 2011]. Да кле, нај ве ћи број ста нов ни ка има за вр ше ну 
сред њу шко лу, док је ма ње оних с ви со ким обра зо ва њем. Ка да се са гле да 
обра зов на струк ту ра гра ђа на ко ји су об у хва ће ни узор ком, та ко ђе се при-
ме ћу је да је нај ви ше гра ђа на са за вр ше ном сред њом/че тво ро го ди шњом 
шко лом 41,3%. Нај ма ње је гра ђа на са за вр ше ним ма стер-сту ди ја ма 2,9% 
и док тор ским сту ди ја ма 0,4%. Брач ни ста тус мо же се по сма тра ти с аспек та 
за кон ског брач ног ста ту са и су штин ског брач ног ста ту са ко ји укљу чу је и 
ли ца ко ја жи ве у ван брач ној за јед ни ци. Пре ма по да ци ма, у Ср би ји је неоже-
ње них од но сно не у да тих гра ђа на 27,91%, оже ње них од но сно уда тих 55,12%, 
удо ва ца од но сно удо ви ца 11,64%, и раз ве де них 4,93% [РЗС РС 2011]. У 
узор ку, оже ње них од но сно уда тих је 54,6%, удо ва ца од но сно удо ви ца 3%, 
нео же ње них од но сно не у да тих (са мац/са ми ца) 18,8%, ве ре них 2,7% и у 
ве зи је 16,9%. У Та бе ли 2 дат је де таљ ни ји пре глед струк ту ре узор ка ан ке-
ти ра них гра ђа на.

Та бе ла 2. Пре глед струк ту ре узор ка ан ке ти ра них гра ђа на
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Пол 
Му шки 1244 49,76
Жен ски 1256 50,24

Го ди не ста ро сти

18–28 го ди на 711 28,4
28–38 го ди на 554 22,2
38–48 го ди на 521 20,8
48–58 го ди на 492 19,7
58–68 го ди на 169 6,8
> 68 го ди на 53 2,2
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Обра зо ва ње 

О снов но 180 7,2
Сред ње/тро го ди шње 520 20,8
Сред ње/че тво ро го ди шње 1032 41,3
Ви ше 245 9,8
Ви со ко 439 17,6
Ма стер 73 2,9
Док то рат 11 0,4

Брач ни ста тус 

Са мац/са ми ца 470 18,8
У ве зи 423 16,9
Ве рен/ве ре на 67 2,7
Оже њен/уда та 1366 54,6
Раз ве ден/раз ве де на 99 4,0
Удо вац/удо ви ца 75 3,0

Уда ље ност до ма ћин ства од ре ке 

До 2 км 1479 59,2
Од 2 до 5 км 744 29,8
Од 5 до 10 км 231 9,2
Пре ко 10 км 46 1,8

Број чла но ва до ма ћин ства 

До 2 чла на 63 2,5
Од 2 до 4 чла на 1223 48,9
Од 4 до 6 чла на 639 25,6
Пре ко 6 чла на 575 23,0

Ста тус
за по сле но сти 

Да 1519 60,8
Не 883 35,3

Ве ли чи на ста на/ку ће 

Од 35 m2 128 3,9
Од 35–60 m2 237 7,2
Од 60–80 m2 279 8,5
Од 80–100 m2 126 3,9
Пре ко 100 m2 45 1,4

Ви си на при хо да 

До 25.000 ди на ра 727 29,1
До  50.000 ди на ра 935 37,4
До  75.000 ди на ра 475 19,0
Пре ко 90.000 ди на ра 191 7,6

Ин стру мент

При ли ком раз ви ја ња ва лид ног и по у зда ног ин стру мен та, пред у зе то 
je ви ше ко ра ка. У пр вом, иден ти фи ко ва на су сва ис тра жи ва ња у ко ји ма 
су би ле ко ри шће не ска ле за ме ре ње спрем но сти гра ђа на за ре а го ва ње на 
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ка та стро фе: 27 ска ла спрем но сти за зе мљо трес [Mu li lis and Lip pa 1990], 
17 чек-ли ста спрем но сти за зе мљо трес [Hur nen 1997], ска ла с 13 став ки од 
Хиросеa [Hi ro se 1986], чек-ли ста од 16 став ки од Тар не ра и сар. [Tur ner 
et al., 1986], чек-ли ста од пет став ки Ме клу ра и сар. [McClu re, Wal key and 
Al len 1999]. У дру гом ко ра ку утвр ђе не су све ди мен зи је спрем но сти гра-
ђа на за ре а го ва ње на по пла ву. Тре ћи ко рак је под ра зу ме вао већ по ме ну ту 
опе ра ци о на ли за ци ју спрем но сти за ре а го ва ње и опре де љи ва ње за три основ-
не ди мен зи је (пер цеп ци је о спрем но сти за ре а го ва ње, зна ње и за ли хе). У 
че твр том ко ра ку су утвр ђе не ва ри ја бле за сва ку ди мен зи ју (пер цеп ци је 
о спрем но сти за ре а го ва ње – 46 про мен љи ва; зна ње – 50 и за ли хе – 18), 
а за тим је за сва ку ва ри ја блу пре у зе то, адап ти ра но или по себ но кон струи-
са но пи та ње у ин стру мен ту. У пе том и по след њем ко ра ку спро ве де но је 
пре ли ми нар но (пи лот) ис тра жи ва ње у Ба то чи ни, на узор ку од 50 ис пи-
та ни ка са ци љем про ве ре кон стру и са ног ин стру мен та (ње го ва уну тра шња 
са гла сност ска ле, тј. сте пен срод но сти став ки од ко јих се са сто ји, као и да 
ли су упут ства, пи та ња и вред но сти на ска ла ма ја сни). 

Ана ли за по да та ка

Ста ти стич ка ана ли за при ку пље них по да та ка ра ђе на је у IBM-овом 
софт вер ском па ке ту SPSS. Хи-ква драт тест не за ви сно сти (χ2) ко ри шћен 
је за ис пи ти ва ње ве зе из ме ђу по ла и ка те го риј ских про мен љи ва о пер цеп-
ци ји, зна њу и по се до ва њу за ли ха и пла но ва за при род ну ка та стро фу иза-
зва ну по пла вом. Том при ли ком би ле су ис пу ње не до дат не прет по став ке 
о нај ма ње оче ки ва ној уче ста ло сти у свим ће ли ја ма ко ја је из но си ла 5 и 
ви ше. За оце ну ве ли чи не ути ца ја ко ри шћен је ко е фи ци јент фи (phi) ко ји 
пред ста вља ко е фи ци јент ко ре ла ци је у оп се гу од 0 до 1, при че му ве ћи број 
по ка зу је ја чу ве зу из ме ђу две про мен љи ве. Ко ри шће ни су Ко е но ви кри те-
ри ју ми: од 0,10 за ма ли, 0,30 за сред њи и 0,50 за ве ли ки ути цај [Co hen 1988]. 
Зa тaбeлe вeћe од 2 с 2, за оце ну ве ли чи не ути ца ја ко ри шћен је Кра ме ров 
по ка за тељ В (Cra mers V) ко ји узи ма у об зир број сте пе ни сло бо де. Сход но 
то ме, да је за Р-1 или К-1 јед на ко 1, ко ри шће ни су сле де ћи кри те ри ју ми 
ве ли чи не ути ца ја: ма ли=0,01, сред њи=0,30, и ве ли ки=0,50 [Gra vet ter and 
Wal lnau 2004]. За ис пи ти ва ње по ве за но сти стра ха и не пре кид них за ви сних 
про мен љи ва о пер цеп ци ји, зна њу и по се до ва њу за ли ха и пла но ва за при-
род не ка та стро фе иза зва не по пла вом, иза бран је т – тест не за ви сних узо-
ра ка (in de pen dent sam ples T test). Пре при сту па ња спро во ђе ња те ста, би ле 
су ис пи та не оп ште и по себ не прет по став ке за ње го во спро во ђе ње.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да од 2.500 ис пи та ни ка 49,7% осе ћа 
страх, 16,1% ни је си гур но, и 33,2% не осе ћа страх од при род не ка та стро фе 
иза зва не по пла вом. На да ље, Хи-ква драт те стом не за ви сно сти (χ2) ис тра-
же на је ве за из ме ђу стра ха од при род них ка та стро фа иза зва них по пла-
ва ма и ка те го риј ских про мен љи ва о пер цеп ци ји спрем но сти за ре а го ва ње. 
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Ре зул та ти хи-ква драт те ста не за ви сно сти (χ2) (уз ко рек ци ју не пре кид но-
сти пре ма Јеј тсу где се ра ди ло о та бе ла ма 2 са 2) по ка за ли су да по сто ји 
ста ти стич ки зна чај на ве за из ме ђу по ла и сле де ћих про мен љи ва: пре вен-
тив не ме ре (p = 0,00 < 0,05, phi = 0,22 – ма ли ути цај); нов ча на сред ства 
(p = 0,04 < 0,05, phi = -0,12 – ма ли ути цај); оби ла зак по пла вље них ме ста 
(p = 0,02 < 0,05, phi = -0,04 – ма ли ути цај); ду го трај не ки ше (p = 0,00 < 
0,05, phi = 0,08 – ма ли ути цај); по ди за ње ни воа ре ка (p = 0,00 < 0,05, phi = 
0,11 – ма ли ути цај); и ни во спрем но сти (p = 0,00 < 0,05, v = 0,10 – ма ли ути-
цај). С дру ге стра не, не по сто ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност с про мен-
љи ви ма: ан га жо ва ни на те ре ну (p = 0,60 > 0,05) и ан га жо ва ни у при хват ним 
цен три ма (p = 0,70 > 0,05) (та бе ла 1). 

На осно ву ре зул та та, при ме ћу је се да су гра ђа ни ко ји има ју страх од 
при род них ка та стро фа иза зва них по пла вом у од но су на оне ко ји не ма ју: 
► у ве ћем про цен ту: пред у зе ли су од ре ђе не пре вен тив не ме ре у ци љу 

сма ње ња ма те ри јал них по сле ди ца по пла ве (гра ђа ни са стра хом – 24%, 
без стра ха – 8%); ду го трај не ки ше их под сти чу на раз ми шља ње о 
спрем но сти за ре а го ва ње на по пла ве (гра ђа ни са стра хом – 43,7%, 
без стра ха – 35,4%), по ди за ње ни воа во де (гра ђа ни са стра хом – 43,3%, 
без стра ха – 32,1%); ис ти чу да још увек ни су спрем ни за ре а го ва ње, 
али пла ни ра ју да то ура де у на ред них шест ме се ци (гра ђа ни са стра-
хом – 13,5%, без стра ха – 11,9%); не дав но су по че ли с при пре ма ма 
(гра ђа ни са стра хом – 9%, без стра ха – 6,5%), 

► у ма њем про цен ту: упла ти ли би нов ча на сред ства за по моћ жр тва ма 
по пла ва (гра ђа ни са стра хом – 25,2%, без стра ха – 36,8%); оби ла зак 
по пла вље них ме ста их под сти че на раз ми шља ње о спрем но сти за 
ре а го ва ње на по пла ве (гра ђа ни са стра хом – 8,5%, без стра ха – 11,4%), 
и из ве шта ји ме ди ја (гра ђа ни са стра хом – 25,1%, без стра ха – 33%); 
још увек ни су спрем ни, али по че ће с при пре ма ма на ред ног ме се ца 
(гра ђа ни са стра хом – 10,3%, без стра ха – 10,7%); не ра де ни шта да би 
при пре ми ли се бе за ре а го ва ње у та квим си ту а ци ја ма (гра ђа ни са стра-
хом – 56,4%, без стра ха – 63,8%).

За ис пи ти ва ње по ве за но сти стра ха и не пре кид них за ви сних про мен-
љи ва о пер цеп ци ји, иза бран је т – тест не за ви сних узо ра ка (in de pen dent 
sam ples T test). Њи ме је ис пи та на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу 
сред њих вред но сти свих не пре кид них про мен љи ва o пер цеп ци ји код ис-
пи та ни ка ко ји има ју и не ма ју страх од по пла ва. Пре при сту па ња спро ве-
ђе ња те ста, би ле су ис пи та не оп ште и по себ не прет по став ке за ње го во спро-
во ђе ње. Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ре зул та та код гра ђа на ко ји има ју 
страх и оних ко ји их не ма ју би ло је код сле де ћих не пре кид них про мен љи ва: 
соп стве не спо соб но сти – (гра ђа ни ко ји има ју страх: M = 2,93, SD = 1,05; 
гра ђа ни ко ји не ма ју страх: М = 3,05, SD = 1,01; t (2432) = -3,02 p = 0,003, 
ek = 0,0037 – ма ли ути цај); ИСС – (гра ђа ни ко ји има ју страх: M = 2,73, SD 
= 1,33; гра ђа ни ко ји не ма ју страх: М = 2,58, SD = 1,32; t (2409) = 2,78 p = 
0,005, ek = 0,0031 – ма ли ути цај); то је ве о ма ску по – (гра ђа ни ко ји има ју 
страх: M = 2,88, SD = 1,29; гра ђа ни ко ји не ма ју страх: М = 2,64, SD = 1,33; 



t (2391) = 4,51 p = 0,000, ek = 0,0084 – ма ли ути цај); уку ћа ни – (гра ђа ни 
ко ји има ју страх: M = 4,33, SD = 1,18; гра ђа ни ко ји не ма ју страх: М = 4,19, 
SD = 1,28; t (2394) = 2,79 p = 0,005, ek = 0,0032 – ма ли ути цај); МХО – (гра-
ђа ни ко ји има ју страх: M = 2,47, SD = 1,16; гра ђа ни ко ји не ма ју страх: М 
= 2,35, SD = 1,14; t (2398) = 2,50 p = 0,012, ek = 0,0026 – ма ли ути цај); оба-
ве ште ност – (гра ђа ни ко ји има ју страх: M = 2,89, SD = 1,30; гра ђа ни ко ји 
не ма ју страх: М = 2,71, SD = 1,18; t (2427) = 3,65 p = 0,000, ek = 0,0054 – 
ма ли ути цај); по моћ не би зна чи ла – (гра ђа ни ко ји има ју страх: M = 2,73, 
SD = 1,31; гра ђа ни ко ји не ма ју страх: М = 2,51, SD = 1,17; t (2273) = 4,20 p 
= 0,000, ek = 0,0077 – ма ли ути цај); дру ги су по мо гли – (гра ђа ни ко ји има-
ју страх: M = 2,81, SD = 1,24; гра ђа ни ко ји не ма ју страх: М = 2,66, SD = 1,19; 
t (2299) = 2,81 p = 0,005, ek = 0,0034 – ма ли ути цај); пре ви ше ко шта – (гра-
ђа ни ко ји има ју страх: M = 2,43, SD = 1,25; гра ђа ни ко ји не ма ју страх: М 
= 2,59, SD = 1,24; t (2261) = 2,57 p = 0,010, ek = 0,0029 – ма ли ути цај); ефи-
ка сност СХМП – (гра ђа ни ко ји има ју страх: M = 3,56, SD = 1,26; гра ђа ни 
ко ји не ма ју страх: М = 3,44, SD = 1,18; t (2369) = 2,54 p = 0,011, ek = 0,0027 
– ма ли ути цај) (Та бе ла 2).

Уоп ште ни је ре че но, гра ђа ни ко ји има ју страх у ма њој ме ри си гур ни 
су у соп стве не спо соб но сти да се из бо ре с по сле ди ца ма по пла ва. Ка да је 
реч о раз ло зи ма за не пред у зи ма ње пре вен тив них ме ра за сма ње ње по-
сле ди ца по пла ва, у ве ћој ме ри ис ти чу да ће им ин тер вент но-спа си лач ке 
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Та бе ла 1. При каз ре зул та та Хи-ква драт те ста не за ви сно сти (χ2) стра ха и на ве-
де них про мен љи ва о пер цеп ци ји спрем но сти за ре а го ва ње

Про мен љи ве о пер цеп ци ји 
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Х
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Пре вен тив не ме ре 115,299 2 ,000* ,227**
Нов ча на сред ства 35,674 1 ,000* -,125
Ан га жо ва ни на те ре ну ,267 1 ,605 ,012
Ан га жо ва ни у прих. цен тру ,148 1 ,700 ,010
Оби ла зак по пла вље них ме ста 5,248 1 ,022* -,049
Ду го трај не ки ше 16,644 1 ,000* ,086
По ди за ње ни воа ре ка 30,849 1 ,000* ,116
Из ве шта ји ме ди ја 16,660 1 ,000* -,086
Ни во спрем но сти 22,943 5 ,000* ,100**

* ста ти стич ки зна чај на по ве за ност – p ≤ 0,05 
** Кра ме ров ко е фи ци јент за та бе ле ве ће од 2 са 2



слу жбе по мо ћи па има та кве ме ре ни су по треб не и да је то ве о ма ску по. 
Ка да је реч о оче ки ва њу по мо ћи у пр ва 72 са та на кон на стан ка по пла ве, 
у ве ћој ме ри ис ти чу да оче ку ју по моћ од уку ћа на и ме ђу на род них ху ма-
ни тар них ор га ни за ци ја. За тим, ни во њи хо ве оба ве ште но сти о по тен ци јал-
ним по плав ним ри зи ци ма је на ви шем ни воу. Као раз ло ге за не ан га жо ва-
ње на те ре ну у пру жа њу по мо ћи угро же ним љу ди ма у ве ћој ме ри ис ти чу 
да њи хо ва по моћ не би зна чи ла и да су дру ги већ по мо гли. И на кра ју, они 
у ве ћој ме ри оце њу ју ефи ка сност ре а го ва ња слу жбе хит не ме ди цин ске 
по мо ћи у та квим ка та стро фа ма.

Та бе ла 2. Ре зул та ти т – те ста (in de pen dent-sam ples t – test) по ре ђе ња сред ње 
вред но сти ра зно вр сних про мен љи ва о пер цеп ци ји спрем но сти у од но су на 
страх ис пи та ни ка

Про мен љи ве 
о пер цеп ци ји 

Ли ви нов 
тест јед на ко-
сти ва ри јан се

Т-тест не за ви сних узорака
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 ка 95% 
Ин тер вал 
по ве ре ња 
раз ли ке 

Д
о њ

а 

Го
р њ

а 

Ин ди вид. спрем ност 12,536 ,000 ,799 2430,633 ,424 ,034 ,042 -,049 ,117
Спрем. до ма ћин ства 5,895 ,015 ,425 2440,300 ,671 ,017 ,040 -,061 ,094
Спрем ност лок. за јед. 5,176 ,023 1,689 2428,761 ,091 ,076 ,045 -,012 ,164
Спрем ност др жа ва 1,302 ,254 1,054 2443 ,292 ,049 ,047 -,042 ,141
Соп стве не спо соб но сти 3,592 ,058 -3,020 2432 ,003* -,127 ,042 -,209 -,044
Зна чај пред у зе тих ме ра ,023 ,881 -1,461 2439 ,144 -,067 ,046 -,157 ,023
Ин тер вент но-спа сил. 
слу жбе (ИСС) ,166 ,684 2,785 2409 ,005* ,151 ,054 ,045 ,257

Ни сам угро жен 4,334 ,037 -1,805 2417,368 ,071 -,106 ,059 -,222 ,009
Не мам вре ме на за то ,051 ,822 ,250 2401 ,803 ,014 ,055 -,094 ,121
То је ве о ма ску по 14,960 ,000 4,512 2391 ,000* ,243 ,054 ,137 ,348
Не ће ути ца ти на безб. ,013 ,909 1,050 2396 ,294 ,056 ,054 -,049 ,161
Ни сам спо со бан ,154 ,695 ,168 2390 ,866 ,009 ,054 -,097 ,115
Не мам по др шку 8,512 ,004 2,121 2398,743 ,034 ,114 ,054 ,009 ,219
Не мо гу спре чи ти 8,407 ,004 ,708 2381,068 ,479 ,039 ,056 -,070 ,149
Уку ћа ни 13,371 ,000 2,790 2393,971 ,005* ,140 ,050 ,042 ,239
Ком ши је ,769 ,381 -1,598 2411,729 ,110 -,081 ,051 -,181 ,018
Не вла ди не ху ман. орг. ,029 ,866 -,755 2399 ,450 -,036 ,048 -,130 ,058
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Ме ђу на род не ху ман. орг. 
(МХО) ,137 ,711 2,500 2398 ,012* ,117 ,047 ,025 ,210

Вер ска за јед ни ца ,008 ,930 -1,861 2396 ,063 -,094 ,050 -,192 ,005
По ли ци ја 1,330 ,249 1,716 2412 ,086 ,092 ,054 -,013 ,197
Ва тро га сно-спас. је дин. 4,729 ,030 1,947 2412,709 ,052 ,098 ,050 -,001 ,196
Слу жба хит не мед. пом. 
(СХМП) 8,262 ,004 1,441 2405,509 ,150 ,073 ,051 -,026 ,172

Вој ска 22,735 ,000 -1,160 2394,726 ,246 -,063 ,055 -,170 ,044
Са мо орг. по је дин ци ,516 ,473 ,581 2414 ,561 ,032 ,055 -,075 ,139
Оба ве ште ност 6,159 ,013 3,656 2427,733 ,000* ,184 ,050 ,085 ,283
По моћ не би зна чи ла 6,311 ,012 4,203 2273,505 ,000* ,219 ,052 ,117 ,320
Дру ги су по мо гли ,240 ,624 2,811 2299 ,005* ,143 ,051 ,043 ,243
По сао држ. ор га на ,098 ,754 2,068 2294 ,039* ,107 ,052 ,006 ,209
Гра ђа ни из попл. по др. 1,798 ,180 -,715 2276 ,475 -,037 ,051 -,138 ,064
Не до ста так вре ме на 5,912 ,015 1,645 2268,251 ,100 ,089 ,054 -,017 ,196
Пре ви ше ко шта 8,534 ,004 2,576 2261,126 ,010* ,129 ,050 ,031 ,227
Ефи ка сност по ли ци је 15,347 ,000 ,623 2359,691 ,533 ,033 ,052 -,070 ,135
Ефи ка сност ва тро га сно-
-спас. је ди ни ца 15,347 ,000 -,016 2368,442 ,987 -,001 ,053 -,104 ,103

Ефи ка сност слу жбе 
хит не ме ди цин. по мо ћи 14,201 ,000 2,541 2369,575 ,011 ,128 ,050 ,029 ,226

Ефи ка сност вој ске 23,994 ,000 -1,637 2339,021 ,102 -,090 ,055 -,197 ,018
Ефик. шта ба за ван ред не 
си ту а ци је ,323 ,570 ,094 2386 ,925 ,005 ,056 -,105 ,115

* ста ти стич ки зна чај на раз ли ка ре зул та та те сти ра ња – p ≤ 0,05

Ре зул та ти Хи-ква драт те ста не за ви сно сти (χ2) по ка за ли су да по сто-
ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност стра ха од при род них ка та стро фа 
иза зва них по пла вом и сле де ћих про мен љи ва о зна њу о при род ним ка та-
стро фа ма иза зва ним по пла ва ма: зна ње о по пла ви (p = 0,000 < 0,05, v = 
0,068 – ма ли ути цај); по зна ва ње без бед но сних про це ду ра за ре а го ва ње 
(p = 0,004 < 0,05, v = 0,069 – ма ли ути цај); eвакуацијa (p = 0,000 < 0,05, v 
= 0,115 – ма ли ути цај); eдукација у по ро ди ци (p = 0,011 < 0,05, v = 0,062 
– ма ли ути цај); eдукација на по слу (p = 0,001 < 0,05, v = 0,081–ма ли ути цај); 
ста ри ји, хен ди ке пи ра ни (p = 0,024 < 0,05, v = 0,057–ма ли ути цај); при ста-
нак на ева ку а ци ју (p = 0,000 < 0,05, v = 0,110–ма ли ути цај); по моћ – ста ри-
ји, ин ва ли ди (p = 0,000 < 0,05, v = 0,081 – ма ли ути цај); ком ши је – са мо-
стал но (p = 0,000 < 0,05, v = 0,114 – ма ли ути цај); зва нич но упо зо ре ње (p 
= 0,006 < 0,05, v = 0,067 – ма ли ути цај); по тен ци јал не за ра зе (p = 0,000 < 
0,05, v = 0,086 – ма ли ути цај); вен тил за во ду (p = 0,000 < 0,05, v = 0,086 
– ма ли ути цај); вен тил за гас (p = 0,000 < 0,05, v = 0,124 – ма ли ути цај); 
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пре ки дач за елек трич ну енер ги ју (p = 0,000 < 0,05, v = 0,116 – ма ли ути цај); 
ру ко ва ње вен ти лом за во ду (p = 0,001 < 0,05, v = 0,074 – ма ли ути цај); ру-
ко ва ње вен ти лом за гас (p = 0,000 < 0,05, v = 0,092 – ма ли ути цај); ру ко ва ње 
прек. ел. енер ги је (p = 0,000 < 0,05, v = 0,136 – ма ли ути цај); ин фор ма ци је 
о ком ши ја (p = 0,000 < 0,05, phi = 0,114 – ма ли ути цај); ин фор ма ци је у шко-
ли (p = 0,005 < 0,05, phi = -0,059 – ма ли ути цај); ин фор ма ци је на фа кул-
те ту (p = 0,002 < 0,05, phi = -0,066 – ма ли ути цај); ин фор ма ци је кроз неф. 
си стем (p = 0,014 < 0,05, phi = -0,053 – ма ли ути цај); ин фор ма ци је на по слу 
(p = 0,035 < 0,05, phi = -0,045 – ма ли ути цај); ин фор ма ци је на ра ди ју (p = 
0,016 < 0,05, phi = 0,051 – ма ли ути цај); ин фор ма ци је из штам пе (p = 0,012 
< 0,05, phi = 0,053 – ма ли ути цај); те ле ви зи ја (p = 0,031 < 0,05, phi = -0,046 
– ма ли ути цај); ин тер нет (p = 0,041 < 0,05, phi = -0,044 – ма ли ути цај). 

С дру ге стра не, не по сто ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност с про мен-
љи ва ма: еду ка ци ја у шко ли (p = 0,194 > 0,05); кар та по плав ног ри зи ка (p = 
0,277 > 0,05); ин фор ма ци је од уку ћа на (p = 0,259 > 0,05); ин фор ма ци је од 
дру го ва/ца (p = 0,863 > 0,05); ин фор ма ци је од фа ми ли је (p = 0,064 > 0,05); 
ин фор ма ци је од вер ске за јед ни це (p = 0,508 > 0,05); ин фор ма ци је на те ле-
ви зи ји (p = 0,622 > 0,05); ин фор ма ци је пре ко ин тер не та (p = 0,105 > 0,05); 
про шли обу ку (p = 0,133 > 0,05); же ља за обу ком (p = 0,223 > 0,05); ра дио 
(p = 0,907 > 0,05); ви део игри це (p = 0,453 > 0,05); пре да ва ња (p = 0,639 > 
0,05); не фор мал ни си стем (p = 0,237 > 0,05) (Та бе ла 3).

На осно ву ре зул та та, при ме ћу је се да гра ђа ни ко ји има ју страх од 
при род них ка та стро фа иза зва них по пла вом у од но су на оне ко ји не ма ју: 
► у ве ћем про цен ту: зна ју шта је по пла ва (гра ђа ни са стра хом – 83,2%, 

без стра ха – 79,3%); по зна ју без бед но сне про це ду ре по сту па ња (гра-
ђа ни са стра хом – 26,7%, без стра ха – 21,2%); ева ку и са ли би се на 
ви ше спра то ве ку ће (гра ђа ни са стра хом – 41,6%, без стра ха – 33,5%); 
ис ти чу да их је не ко у по ро ди ци еду ко вао о по пла ва ма (гра ђа ни са 
стра хом – 44,9%, без стра ха – 40,5%); ис ти чу да их је не ко на по слу 
еду ко вао о по пла ва ма (гра ђа ни са стра хом – 35,4%, без стра ха – 29,8%); 
зна ју где жи ве ста ри ји, хен ди ке пи ра ни и одој чад у ло кал ној за јед ни-
ци (гра ђа ни са стра хом – 45,1%, без стра ха – 39,8%); ис ти чу да би се 
ева ку и са ли ка да се оче ку је на и ла зак по плав ног та ла са ко ји мо же 
угро зи ти жи вот и здра вље (гра ђа ни са стра хом – 94,3%, без стра ха 
– 88%); зна ју ка кву по моћ из и ску ју ста ри ји, ин ва ли ди и одој чад (гра-
ђа ни са стра хом – 59,2%, без стра ха – 47,3%); зна ју шта тре ба ра ди ти 
на кон зва нич ног упо зо ре ња о на и ла ску по плав ног та ла са (гра ђа ни 
са стра хом – 361,2%, без стра ха – 26,1%); упо зна ти с ви ру си ма и за ра-
за ма ко је пра те пе ри од на кон по пла ве (гра ђа ни са стра хом – 49,6%, 
без стра ха – 41,6%); зна ју где се на ла зи вен тил за во ду (гра ђа ни са 
стра хом – 82,5%, без стра ха – 75,6%), вен тил за гас (гра ђа ни са стра-
хом – 59,6%, без стра ха – 47,6%), пре ки дач за елек трич ну енер ги ју 
(грађа ни са стра хом – 83,5%, без стра ха – 74,5%); зна ју да ру ку ју вен-
ти лом за во ду (гра ђа ни са стра хом – 77,5%, без стра ха – 71,1%), вен-
ти лом за гас (гра ђа ни са стра хом – 55,7%, без стра ха – 46,5%), и пре-
ки да чем елек трич не енер ги је (гра ђа ни са стра хом – 78,3%, без стра ха 
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– 66,1%); сте кли ин фор ма ци је о по пла ва ма од ком ши ја (гра ђа ни са 
стра хом – 20,4%, без стра ха – 12%), пре ко ра ди ја (гра ђа ни са стра хом 
– 17,7%, без стра ха – 14%), пре ко штам пе (гра ђа ни са стра хом – 34,5%, 
без стра ха – 29,5%),

► у ма њем про цен ту: ева ку и са ли би се код при ја те ља (гра ђа ни са стра хом 
– 34,5%, без стра ха – 37,3%), и у при хват ним цен три ма (гра ђа ни са 
стра хом – 10,3%, без стра ха – 16,8%); ис ти чу да се њи хо ве ком ши је 
мо гу са мо стал но спа си ти у слу ча ју по пла ве (гра ђа ни са стра хом – 36,5%, 
без стра ха – 40,5%); сте кли ин фор ма ци је о по пла ва ма у шко ли (гра-
ђа ни са стра хом – 16,1%, без стра ха – 12%), на фа кул те ту (гра ђа ни са 
стра хом – 4%, без стра ха – 7%), пре ко не фор мал ног си сте ма обра зо-
ва ња (гра ђа ни са стра хом – 7,1%, без стра ха – 10%), на по слу (гра ђа ни 
са стра хом – 12,6%, без стра ха – 15,7%); же ле ли би да бу ду еду ко ва-
ни пре ко те ле ви зи је (гра ђа ни са стра хом – 60,2%, без стра ха – 64,6%), 
ин тер не та (гра ђа ни са стра хом – 22,4%, без стра ха – 26,1%).

Та бе ла 3. При каз ре зул та та Хи-ква драт те ста не за ви сно сти (χ2) стра ха и зна ња 
као еле мен та спрем но сти за ре а го ва ње

Про мен љи ве о зна њу 
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Зна ње о по пла ви 10,888 2 ,004* ,068**
По зна ва ње без бедн. про це ду ра 10,941 2 ,004* ,069**
Евакуацијa 28,962 4 ,000* ,115**
Еду ка ци ја у шко ли 3,281 2 ,194 ,038**
Еду ка ци ја у по ро ди ци 9,104 2 ,011* ,062**
Еду ка ци ја на по слу 15,047 2 ,001* ,081**
Ста ри ји, хен ди ке пи ра ни 7,486 2 ,024* ,057**
При ста нак на ева ку а ци ју 27,860 1 ,000* ,110**
По моћ – ста ри ји, ин ва ли ди 34,603 2 ,000* ,081**
Ком ши је – са мо стал но 29,549 1 ,000* ,114**
Кар та по плав ног ри зи ка 2,569 2 ,277 ,033**
Зва нич но упо зо ре ње 10,196 2 ,006* ,067**
По тен ци јал не за ра зе 17,378 2 ,000* ,086**
Вен тил за во ду 17,349 2 ,000* ,086**
Вен тил за гас 29,374 2 ,000* ,124**
Пре ки дач за елек трич ну енер ги ју 30,625 2 ,000* ,116**
Ру ко ва ње вен ти лом за во ду 13,079 2 ,001* ,074**



Ру ко ва ње вен ти лом за гас 16,494 2 ,000* ,092**
Ру ко ва ње пре ки да чем ел. енер ги је 42,648 2 ,000* ,136**
Ин фор ма ци је од уку ћа на 1,275 1 ,259 ,024
Ин фор ма ци је од ком ши ја 29,549 1 ,000* ,114
Ин фор ма ци је од дру го ва/ца ,030 1 ,863 -,005
Ин фор ма ци је од фа ми ли је 3,443 1 ,064 ,040
Ин фор ма ци је у шко ли 7,841 1 ,005* -,059
Ин фор ма ци је на фа кул те ту 9,647 1 ,002* -,066
Ин фор ма ци је кроз не форм. си стем 6,034 1 ,014* -,053
Ин фор ма ци је на по слу 4,458 1 ,035* -,045
Ин фор ма ци је у вер ској за јед ни ци ,439 1 ,508 ,017
Ин фор ма ци је на те ле ви зи ји ,244 1 ,622 -,011
Ин фор ма ци је на ра ди ју 5,797 1 ,016* ,051
Ин фор ма ци је из штам пе 6,385 1 ,012* ,053
Ин фор ма ци је пре ко ин тер не та 2,623 1 ,105 ,035
Про шли обу ку 2,254 1 ,133 ,033
Же ља за обу ком 3,005 2 ,223 ,036
Еду ка ци ја пре ко те ле ви зи је 4,654 1 ,031* -,046
Еду ка ци ја пре ко ра ди ја ,014 1 ,907 -,004
Еду ка ци ја пре ко ви део-игри ца ,563 1 ,453 -,019
Еду ка ци ја пре ко ин тер не та 4,180 1 ,041* -,044
Еду ка ци ја пре ко пре да ва ња ,220 1 ,639 ,011
Не фор мал ни си стем 1,398 1 ,237 ,026

* ста ти стич ки зна чај на по ве за ност – p ≤ 0,05 
** Кра ме ров ко е фи ци јент за та бе ле ве ће од 2 са 2

За ис пи ти ва ње по ве за но сти стра ха и не пре кид них за ви сних про мен-
љи ва о зна њу, иза бран је Т – тест не за ви сних узо ра ка (in de pen dent sam ples 
T test). Пре при сту па ња спро во ђе ња те ста, би ле су ис пи та не оп ште и по-
себ не прет по став ке за ње го во спро во ђе ње. Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке 
ре зул та та код му шка ра ца и же на би ло је код сле де ћих не пре кид них про-
мен љи ва о зна њу (Та бе ла 4): мо гућ ност пла вље ња у на ред них го ди ну да на 
– (гра ђа ни ко ји осе ћа ју страх: M = 3,08, SD = 1,35; без стра ха: М = 2,04, 
SD = 1,13; t (2365) = 20,43 p = 0,000, ek = 0,150 – ве ли ки ути цај); мо гућ ност 
пла вље ња у на ред них пет го ди на – (гра ђа ни ко ји осе ћа ју страх: M = 3,40, 
SD = 1,30; без стра ха: М = 2,30, SD = 1,23; t (2375) = 21,16 p = 0,000, ek = 
0,158 – ве ли ки ути цај). Гра ђа ни ко ји осе ћа ју страх у ве ћој ме ри ис ти чу 
да по сто ји мо гућ ност пла вље ња њи хо вог до ма ћин ства у на ред них го ди ну 
и пет го ди на.
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Та бе ла 4. Ре зул та ти Т – те ста (in de pen dent-sam ples t – test) по ре ђе ња сред ње 
вред но сти ра зно вр сних про мен љи ва о зна њу у од но су на страх ис пи та ни ка

Про мен љи ве о зна њу

Ли ви нов 
тест 
јед на ко сти 
ва ри јан се

Т-тест не за ви сних узорака

F 
– 
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ед
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та
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д н
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е ш
ка
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ра
з л

и к
а

95% 
Ин тер вал 
по ве ре ња 
раз ли ке 

Д
о њ

а 

Го
р њ
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Ни во зна ња ,684 ,410 -,703 139 ,483 -,096 ,137 -,367 ,175
Мо гућ ност пла вље ња – 1 год. 28,111 ,000 20,435 2365,783 ,000 1,034 ,051 ,934 1,133
Мо гућ ност пла вље ња – 5 год. 4,135 ,042 21,161 2375,226 ,000 1,099 ,052 ,997 1,201
Си сте ми упо зо ре ња 7,512 ,006 ,754 2383,794 ,451 ,037 ,049 -,059 ,132
По ли ци ја 16,075 ,000 1,237 2382,527 ,216 ,063 ,051 -,037 ,164
Ва тро га сно-спа сил. је ди ни це 6,637 ,010 ,408 2387,547 ,683 ,021 ,053 -,082 ,125
Штаб за ван ред не си ту а ци је 5,994 ,014 ,072 2389,561 ,942 ,004 ,052 -,099 ,106
Пу те ви ева ку а ци је 9,034 ,003 1,940 2382,197 ,052 ,101 ,052 -,001 ,204
Обли жња скло ни шта 9,285 ,002 ,319 2382,330 ,750 ,016 ,050 -,083 ,115
Про це на угро жен. и пла но ви 1,807 ,179 -,626 2390 ,531 -,031 ,049 -,127 ,066

* ста ти стич ки зна чај на раз ли ка ре зул та та те сти ра ња – p ≤ 0,05

Ре зул та ти Хи-ква драт те ста не за ви сно сти (χ2) по ка за ли су да по сто ји 
ста ти стич ки зна чај на ве за из ме ђу стра ха и сле де ћих про мен љи ва о за ли-
ха ма и пла но ви ма: за ли хе у до му – (p = 0,017 < 0,05, phi = 0,058 – ма ли 
ути цај); за ли хе во де – (p = 0,006 < 0,05, v = 0,121 – ма ли ути цај); ра дио-
тран зи стор – (p = 0,19 < 0,05, phi = 0,069 – ма ли ути цај); ба те риј ска лам па 
– (p = 0,000 < 0,05, phi = 0,163 – ма ли ути цај); ло па та – (p = 0,000 < 0,05, 
phi = 0,133 – ма ли ути цај); крамп – (p = 0,000 < 0,05, phi = 0,120 – ма ли 
ути цај); мо ти ка и ашов – (p = 0,039 < 0,05, phi = 0,060 – ма ли ути цај); апа рат 
за га ше ње по чет них по жа ра – (p = 0,000 < 0,05, phi = 0,118 – ма ли ути цај); 
об на вља ње за ли ха – (p = 0,001 < 0,05, v = 0,104 – ма ли ути цај); ком плет 
пр ве по мо ћи у до му – (p = 0,001 < 0,05, v = 0,104 – ма ли ути цај); ком плет 
пр ве по мо ћи у во зи лу – (p = 0,001 < 0,05, v = 0,076 – ма ли ути цај); ком плет 
пр ве по мо ћи – ла ко до ступ но – (p = 0,011 < 0,05, v = 0,070 – ма ли ути цај); 
ди ску си ја о пла ну – (p = 0,003 < 0,05, v = 0,077 – ма ли ути цај); ко пи је до-
ку ме на та – (p = 0,000 < 0,05, v = 0,098 – ма ли ути цај); оси гу ра ње – (p = 
0,003 < 0,05, v = 0,070 – ма ли ути цај). С дру ге стра не, не по сто ји ста ти-
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стич ки зна чај на по ве за ност с про мен љи ва ма: за ли хе хра не (p = 0,741 > 0,05), 
за ли хе у ау то мо би лу (p = 0,052 > 0,05) и план за ре а го ва ње (p = 0,103 > 0,05) 
(Та бе ла 5).

На осно ву ре зул та та, при ме ћу је се да гра ђа ни ко ји осе ћа ју страх од 
при род них ка та стро фа иза зва них по пла вом у од но су на оне гра ђа не ко ји 
то не осе ћа ју: 
► у ве ћем про цен ту по се ду ју: за ли хе (гра ђа ни ко ји има ју страх 27,4%, 

гра ђа ни ко ји не ма ју 22,6%); за ли хе во де за че ти ри да на (гра ђа ни ко ји 
има ју страх 51,2%, гра ђа ни ко ји не ма ју 39,3%); ра дио-тран зи стор (гра-
ђа ни ко ји има ју страх 19,9%, гра ђа ни ко ји не ма ју 14,7%); ба те риј ску 
лам пу (гра ђа ни ко ји има ју страх 47,2%, гра ђа ни ко ји не ма ју 31,3%); 
ло па ту (гра ђа ни ко ји има ју страх 46,4%, гра ђа ни ко ји не ма ју 33,4%); 
крамп (гра ђа ни ко ји има ју страх 31,5%, гра ђа ни ко ји не ма ју 20,5%); 
мо ти ку (гра ђа ни ко ји има ју страх 35,9%, гра ђа ни ко ји не ма ју 30,3%); 
aпарат за га ше ње по чет них по жа ра (гра ђа ни ко ји има ју страх 17,9%, 
гра ђа ни ко ји не ма ју 9,8%); об на вља ју за ли хе јед ном ме сеч но (гра ђа-
ни ко ји има ју страх 39,4%, гра ђа ни ко ји не ма ју 29,5%); ком плет пр ве 
про мо ћи у ку ћи (гра ђа ни ко ји има ју страх 54,7%, гра ђа ни ко ји не ма ју 
48,4%); ком плет пр ве по мо ћи у во зи лу (гра ђа ни ко ји има ју страх 
8%,7%, гра ђа ни ко ји не ма ју 74,9%); др же ком плет пр ве по мо ћи на ла ко 
до ступ ном ме сту (гра ђа ни ко ји има ју страх 67,8%, гра ђа ни ко ји не ма-
ју 62,9%); ди ску ту ју о пла но ви ма за ре а го ва ње на по пла ве (гра ђа ни 
ко ји има ју страх 18,6%, гра ђа ни ко ји не ма ју 12%); ко пи је ва жних лич-
них, фи нан сиј ских и оси гу ра ва ју ћи до ку ме на та (гра ђа ни ко ји има ју 
страх 32%, гра ђа ни ко ји не ма ју 23,4%); оси гура ње од по сле ди ца по-
пла ва (гра ђа ни ко ји има ју страх 8,7%, гра ђа ни ко ји не ма ју 8,3%), 

► у ма њем про цен ту по се ду ју: за ли хе во де за је дан дан (гра ђа ни ко ји 
има ју страх 22%, гра ђа ни ко ји не ма ју 25,4%), за два да на (гра ђа ни ко ји 
има ју страх 26,8%, гра ђа ни ко ји не ма ју 35,3%); об на вља ју за ли хе јед-
ном го ди шње (гра ђа ни ко ји има ју страх 18,8%, гра ђа ни ко ји не ма ју 
22,2%); ни ка да не об на вља ју за ли хе (гра ђа ни ко ји има ју страх 41,8%, 
гра ђа ни ко ји не ма ју 48,3%).

Та бе ла 5. При каз ре зул та та Хи-ква драт те ста не за ви сно сти (χ2) стра ха и по се-
до ва ња за ли ха и пла но ва за ре а го ва ње

Про мен љи ве о за ли ха ма и пла но ви ма 
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За ли хе у до му 8,160 2 ,017* ,058
За ли хе хра не ,601 2 ,741 ,029
За ли хе во де 10,257 2 ,006* ,121
Ра дио-тран зи стор 5,505 1 ,019* ,069**
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Ба те риј ска лам па 32,917 1 ,000* ,163**
Ло па та 21,827 1 ,000* ,133**
Крамп 17,441 1 ,000* ,120**
Мо ти ка и ашов 4,247 1 ,039* ,060**
Апа рат за га ше ње по чет них по жа ра 15,511 1 ,000* ,118**
Об на вља ње за ли ха 13,751 2 ,001* ,104
За ли хе у ау то мо би лу 7,736 3 ,052 ,059
Ком плет пр ве по мо ћи у до му 13,105 2 ,001* ,076
Ком плет пр ве по мо ћи у во зи лу 9,103 2 ,011* ,070
Ком плет пр ве по мо ћи – ла ко до ступ но 11,596 2 ,003* ,077
План за ре а го ва ње 6,180 3 ,103 ,051
Ди ску си ја о пла ну 21,611 2 ,000* ,098
Ко пи је до ку ме на та 32,095 2 ,000* ,121
Оси гу ра ње 11,395 2 ,003* ,070

* ста ти стич ки зна чај на по ве за ност – p ≤ 0,05 
** Фи (phi) ко е фи ци јент, та бе ла 2 са 2

ЗА КЉУ ЧАК

Гра ђа ни ко ји има ју страх, у ве ћем про цен ту (ве ћој ме ри) у од но су на 
гра ђа не ко ји не ма ју: 
► пред у зе ли би од ре ђе не пре вен тив не ме ре у ци љу сма ње ња ма те ри

јал них по сле ди ца по пла ве, 
► ду го трај не ки ше под сти чу их на раз ми шља ње о спрем но сти за ре

а го ва ње на по пла ве и по ди за ње ни воа во да, 
► ис ти чу да још увек ни су спрем ни за ре а го ва ње, али пла ни ра ју да то 

ура де у на ред них шест ме се ци, 
► не дав но су по че ли с при пре ма ма, 
► ис ти чу да ће им ин тер вент носпа си лач ке слу жбе по мо ћи те им 

та кве ме ре ни су по треб не, 
► ис ти чу да су ме ре при пре ме ве о ма ску пе, 
► оче ку ју по моћ од уку ћа на и ме ђу на род них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја, 
► оба ве ште ни су о по плав ним ри зи ци ма, 
► зна ју шта је по пла ва, 
► по зна ју без бе до но сне про це ду ре по сту па ња, 
► ева ку и са ли би се на ви ше спра то ве ку ће, 
► ис ти чу да их је не ко у по ро ди ци еду ко вао о по пла ва ма, 
► ис ти чу да их је не ко на по слу еду ко вао о по пла ва ма, 
► зна ју где жи ве ста ри ји, хен ди ке пи ра ни и одој чад у ло кал ној за јед ни ци, 
► ис ти чу да би се ева ку и са ли ка да се оче ку је на и ла зак по плав ног та

ла са ко ји мо же угро зи ти здра вље и жи вот, 
► зна ју ка кву по моћ из и ску ју ста ри ји, ин ва ли ди и одој чад, 
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► зна ју шта тре ба ра ди ти на кон зва нич ног упо зо ре ња о на и ла ску по
плав ног та ла са,

► упо зна ти су с ви ру си ма и за ра за ма ко је пра те пе ри од на кон по пла ве, 
► зна ју где се на ла зи вен тил за во ду, вен тил за гас, пре ки дач за елек

трич ну енер ги ју,
► зна ју да ру ку ју вен ти лом за во ду, вен ти лом за гас, и пре ки да чем 

елек трич не енер ги је, 
► сте кли су ин фор ма ци је о по пла ва ма од ком ши ја, пре ко ра ди ја и 

штам пе,
► по се ду ју за ли хе, за ли хе во де за че ти ри да на, ра диотран зи стор, 

ба те риј ску лам пу, ло па ту, крамп, мо ти ку, aпарат за га ше ње ини
ци јал них по жа ра, 

► об на вља ју за ли хе јед ном ме сеч но, 
► има ју ком плет пр ве по мо ћи у ку ћи и во зи лу, др же ком плет пр ве по

мо ћи на ла ко до ступ ном ме сту, 
► ди ску ту ју о пла но ви ма за ре а го ва ње на по пла ве, 
► има ју ко пи је ва жних лич них, фи нан сиј ских и оси гу ра ва ју ћи до ку ме

на та, оси гу ра ни ји су од по сле ди ца по пла ва. 

Су прот но њи ма, гра ђа ни ко ји не ма ју страх у ве ћем про цен ту (ве ћој 
ме ри) у од но су на гра ђа не ко ји то има ју: 
► упла ти ли би нов ча на сред ства за по моћ жр тва ма по пла ва, 
► оби ла зак по пла вље них ме ста их под сти че на раз ми шља ње о спрем-

но сти за ре а го ва ње на по пла ве, и из ве шта ји ме ди ја, 
► још увек ни су спрем ни, али по че ће с при пре ма ма на ред ног ме се ца, 
► не ра де ни шта да би при пре ми ли се бе за ре а го ва ње у та квим си туа-

ци ја ма, 
► си гур ни су у соп стве не спо соб но сти да се из бо ре с по сле ди ца ма по-

пла ве,
► ева ку и са ли би се код при ја те ља, и у при хват ним цен три ма, 
► ис ти чу да се њи хо ве ком ши је мо гу са мо стал но спа си ти у слу ча ју 

по пла ве, 
► сте кли су ин фор ма ци је о по пла ва ма у шко ли, на фа кул те ту, пре ко 

не фор мал ног си сте ма обра зо ва ња, на по слу, 
► же ле ли би да бу ду еду ко ва ни пре ко те ле ви зи је, ин тер не та, 
► по се ду ју за ли хе во де за је дан и два да на, об на вља ју за ли хе јед ном 

го ди шње или ни ка да не об на вља ју за ли хе.

Препорукезаунапређењеспремностизареаговање – гра ђа не ко ји 
има ју страх, под сти ца ти да упла ћу ју нов ча на сред ства за по моћ жр тва ма 
у си ту а ци ја ма ка да је то нео п ход но; ко ри сти ти оби ла зак по пла вље них 
ме ста као на чин за под сти ца ње на уна пре ђе ње ме ра спрем но сти за ре а-
го ва ње; ути ца ти на гра ђа не да пред у зи ма ју од ре ђе не ме ре на уна пре ђе ње 
ме ра спрем но сти за ре а го ва ње; ути ца ти кроз еду ка ци ју и обу ке да се ни во 
си гур но сти у соп стве не спо соб но сти за ре а го ва ње по диг не на ви ши ни во; 
под ста ћи да при ба ве за ли хе во де за је дан и два да на; да об на вља ју за ли хе 
јед ном ме сеч но.
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Гра ђа не ко ји не ма ју страх под ста ћи да пред у зи ма ју пре вен тив не 
ме ре спрем но сти; уз по моћ сли ка и сни ма ка о ду го трај ним ки ша ма и по-
ди за ња ни воа во де под ста ћи их на раз ми шља ње о ме ра ма спрем но сти за 
ре а го ва ње; ути ца ти да се ни во оба ве ште но сти о по тен ци јал ним по плав-
ним ри зи ци ма по диг не на ви ши ни во; еду ко ва ти их о по пла ва ма; упо зна ти 
их с без бед но сним про це ду ра ма за ре а го ва ње; ути ца ти на свест о нео п ход-
но сти ева ку а ци је при ли ком на и ла ска по плав ног та ла са; под ста ћи на еду-
ка ци ју пре ко те ле ви зи је и ин тер не та; под ста ћи да при ба ве за ли хе, за ли хе 
во де за че ти ри да на, ра дио-тран зи стор, ба те риј ску лам пу, ло па ту, крамп, 
мо ти ку, апа рат за га ше ње ини ци јал них по жа ра; ути ца ти да ди ску ту ју са 
чла но ви ма до ма ћин ства о на чи ну ре а го ва ња; да по се ду ју оси гу ра ва ју ћа 
до ку мен та и да оси гу ра ју сво ја до ма ћин ства.
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FE AR AND FLO ODS IN SER BIA:
CI TI ZENS PRE PA RED NESS FOR RE SPON DING  
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SUM MARY: The con se qu en ces of the flo ods that had af fec ted the area of   Ser bia 
in 2014 in di ca ted a very low le vel of pre pa red ness of po pu la tion to re spond to na tu ral 
di sa sters. The re fo re, the aim of qu an ti ta ti ve re se arch is to exa mi ne the im pact of fe ar on 
the wil ling ness of ci ti zens to re spond to a na tu ral di sa ster ca u sed by the flood in the Re-
pu blic of Ser bia. Be a ring in mind all lo cal com mu ni ti es in Ser bia whe re flo ods oc cur red 
or the re is a high risk of flo o ding, the re was se lec ted a ran dom sam ple con si sting of 19 
out of 150 mu ni ci pa li ti es and 23 towns and the city of Bel gra de. In the se lec ted com mu-
ni ti es, a re se arch was un der ta ken in tho se are as that had been most af fec ted in re la tion 
to the amo unt of wa ter or po ten tial risk of flo o ding. The sur vey used stra tegy of te sting 
in ho u se holds with the use of a mul ti-sta ge ran dom sam ple. The re se arch re sults in di ca te 
that the ci ti zens who ha ve a fe ar of flo ods are fa mi li ar with sa fety pro ce du res to a gre a ter 
ex tent in re la tion to ci ti zens who do not ha ve the fe ar; they ha ve ta ken the pre ven ti ve 
me a su res; they po int out that they still are not ready to re spond, but plan to do so in the 
next 6 months; they wo uld eva cu a te to the up per flo or of the ho u se; they po int out that 
so me o ne in the fa mily has edu ca ted them abo ut the flood. In con trast to that, ci ti zens 
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who do not ha ve the fe ar are not do ing anything to pre pa re them sel ves to re act in such 
si tu a ti ons, they are con fi dent in the ir own abi li ti es to co pe with the con se qu en ces of flo-
ods, etc. The ori gi na lity of the re se arch li es in the fact that in Ser bia the re has ne ver been 
con duc ted a re se arch to exa mi ne the sta te of pre pa red ness of ci ti zens to re spond. Be a ring 
in mind that the re se arch is ba sed on the ter ri tory of Ser bia, con clu si ons can be ge ne ra-
li zed to the en ti re po pu la tion. The re se arch re sults can be used when cre a ting a stra tegy 
for im pro ving the le vel of pre pa red ness of ci ti zens to re spond.

KEYWORDS: na tu ral di sa sters, flo ods, ci ti zens, gen der, pre pa red ness for re spon se, 
Ser bia
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