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Заједништво као предуслов за ефикаснију борбу против елементарних непогода

Присуство државног секретара Министарства за заштиту животне средине др.Бранислава Блажића седмом 
састанку координатора слива Западне Мораве одржаном у Косјерићу је ,без сумње , вест која ће 
обележити овај скуп упркос садржајном дневном реду. Мишљење свих учесника је , да је тек овим чином 
препознавања активности асоцијације градова и општина удружених у слив Западне Мораве од стране 
Министарства за заштиту животне средине њима , а и јавности, послата порука да ће , у наредном периоду, 
превенција узрока климатских промена организована на локалном нивоу бити приоритет 
мултидисциплинарних и мултисекторских активности координираних са државног нивоа. Јер ,овај 
глобални проблем има , итекако , снажне локалне узрочнике а и проблеми се примарно виде на том нивоу. 
И управо ти проблеми , пре свих поплаве, ерозије и други облици деградације пољопривреног земљишта 
и шума , су испливали на површину у пуном капацитету тек мајским поплавама 2014 и 2016 године и 
довели до тога да иницијатива покренута одоздо резултирала стварањем ове асоцијације. Ту чињеницу 
,аутохтоности и пионирства асоцијације сливова Запдне Мораве и Колубаре, истакао је , у свом обраћању 
и др.Блажић нагласивши да ће Министарство за заштиту животне средине дати своју подршку и помоћ да 
се нормативно и институционално уреде послови превенције у борби против елементарних непогода јер 
је то пар екселанс питање јачања квалитета животне средине. И друге две теме искристалисане кроз 
расправу о програму рада асоцијације за 2018 годину су вредне пажње шире јавности. Реч је пре свега о 
информацији Сталне конференције градова и општина да ће , кроз своје активности, подржати 
иницијативу из Краљева да , до израде буџета локалних самоурава за 2019 годину ,ова асоцијација 
јединица локалних самоуправа, користећи неку врсту својих јавних овлашћења предложи Министарству 
финансија измене списка униформних програма и програмских активности 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

Уочена је потреба да се изменама постојећих програмских буџетских линија обезбеди адекватнији 
материјални третман активностима превенције против узрока и поступања  у ванредним ситуацијама 
од стране локалних самоуправа. Друга тема везана је за сектор пољопривреде који је ,по речима 
Александра Ментова програмског менаџера ФАО за Србију ,после енергетике, најизложенији 
последицама климатских промена па и елементарним непогодама узрокованих тим променама. Он је 
најавио скори почетак примене новог софтвера који ће бити доступан градовима и општинама а који 
ће процес процене штета насталих у пољопривреди дејством елементарних непогода учинити знатно 
ефикаснијим. ФАО је , иначе,и у предходној ,првој години рада асоцијација сливова Западне Мораве и 
Колубаре ,пружио подршку спровођењем радионица на којима се радило на методологијама 
процена штета у пољопривреди а и иницијативом према појединим локалним самоуправама да ураде 
своје процене угрожености пољопривреде од климатских промена.Учеснике састанка у Косјерићу 
поздравио је и председник општине Косјерић Жарко Ђокић.
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