
На Рудну је данас , у објекту Градске управе града 
Краљева , завршен тродневи семинар за обуку 
кадова из локалних самоуправа које су , фебруара 
месеца ове године , у Краљеву , потписале Протокол 
о сарадњи градова и општина у сливу Западне 
Мораве у циљу заједничког рада на стварању 
отпорније заједнице како би се превенцијом и 
едукацијом предупредили и смањили ризици од 
елементарних непогода. На семинару су се, 
представници делова јавних управа из тих локалних 
самоуправа задужени за поступање у ванредним 
ситуацијама , упознали са новом методологијом за 
процену штета од елеметарних непогода по 
међународној методологији Post-Disaster Needs 
Assessments  ,скраћено ПДНА (Процене потреба за 
опоравак и обнову од елементарних непогода). 
Семинар- тренинг радионицу су организовали 
Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе 
Србије , Стална конференција градова и општина , 
Светска банка , огранак Уједињених нација ФАО и 
Одељење за послове цивилне заштите градске 
управе града Краљева. На овај начин , избором места 
и суорганизацијом града Краљева одато је 
својеврсно признање Краљеву за све активности 
предузете , после катастрофалног земљотреса из 
новембра 2010 године , у задњих шест година, на 
изградњи система деловања једне локалне 
самоуправе у ванредним ситуацијама. Град Краљево 
се , све чешће , како у земљи тако и у иностраству , 
истиче као пример добре праксе у изградњи система 
деловања локалне самоуправе у ванредним 

ситуацијама , и то пре свега због измештања фокуса деловања Одељења за цивилну заштиту 
примарно на послове израде Процена ризика и Планова превентивног деловања у борби против 
елементарних непогода. Нажалост , земљотрес из 2010 и катастрофалне мајске поплаве 2014 
године, су оголиле све размере разорености ранијег система деловања у ванредним ситуацијама. 

Драгоценост међународних искустава у процени штета од елементарних непогода
НА РУДНУ ЗАВРШЕН ТРОДНЕВИ СЕМИНАР ЗА ОБУКУ КАДОВА ИЗ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА



Извештај је један од садржаја медијског пројекта „Снагом заједништва и знања против природних непогода“ кога 
спроводе „КВ Новости-он лине“ а кога је подржало Министарство културе и информисања .

Ставови изнети у тексту су искључива одговорност „КВ Новости-он лине“ и ни на који начин непредстављају 
ставове и мишљења Министарства културе и информисања.

У туробним и турбулентним годинам транзиције која у Србији , на разне начине, траје ево већ три 
деценије, систем деловања у ванредним ситуацијам био је , слободно можемо рећи , „девета рупа 
на свирали“ доносиоцима одлука како на државном тако и на локалном нивоу организовању 
власти. Система за деловање у ванредним ситуацијама , а пре свега потребе превентивног 
деловања на спречавању узрока ванредних ситуација укључујући и елеметарне непогоде , су се 
они , доносиоци одлука , а и ми грађани , сећали тек суочивши се са тим истим елементарним 
непогодама испољеним у разном облику и обиму. Зато охрабрују активности које су у овој области 
започете у Србији , после 2014, уз помоћ међународних институција и захваљујући њиховим 
донацијама, а које предузимају Канцеларија за јавна улагања Владе Србије и Стална конфернција 
градова . И семинар-радионица на Рудну је део тих активности јер је код нас , када је реч о 
методологији процена штета од елеметарних непогода , још увек на снази пропис из далеке 1987 
године па се примена међународне методологије, уз предходно прилагођавање нашим условима 
и потребама, намеће , уз послове изградње нормативног и институционалног сегмента будућег 
система поступања у ванредним ситауцијама ,као приоритет. Локалне самоуправе ,општине и 
градови, треба ово да имају у виду пре свег код планирања и усвајања својих буџета.
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