Почела јавна расправа о нацрту Закона о смањењу ризика од катастрофа
ШАНСЕ У БОРБИ ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА СУ МАЛЕ БЕЗ УСТАВНИХ ПРОМЕНА И
ХАРМОНИЗАЦИЈЕ НОРМАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ДРЖАВНОМ НИВОУ
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Данас је , у Крагујевцу , у организацији Сектора за ванредне ситуације Министарства
унутрашњих послова , града Крагујевца , и Регионалне привредне коморе Шумадијског и
Поморавског Управног округа ,одржана прва , од четри најављене , јавне расправе о Нацрту
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама . На почетку
скупа госте је поздравио Предрага Лучића , в.д. директора Привредне коморе Србије – РПК
Крагујевац , а предлог новог Закона представили су Предраг Марић , помоћник министра
унутрашњих послова и начелник Сектора за ванредне ситуације и др.Живко Бабовић , начелник
Управе за ризике у Сектору за ванредне ситуације. Том приликом Предраг Марић је , као два
основна разлога , за доношење новог закона истако потребу померања тежишта системских
активности на превенцију и веће укључивање младих у систем за смањивање ризика од
елементарних непогода. Он је додао како он и Сектор за ванредне ситуације , који је водио
активности на изради Нацрта закона , сматрају да су решења из предложеног Нацрта закона
потпуно у духу директива усвојених на Конференцији Уједињених нација (УН) о смањивању
ризика од катастрофа одржаној марта 2015 године у јапанском граду Сендаију. Др.Бабовић је
,најпре , проблемима са сервером Сектора за ванредне ситуације , образложио чињеницу да је
мали број учесника данашње јавне расправе ,а то су , махом , били људи из локалних самоуправа
из овог дела Србије који се ,иначе , баве пословима поступаљана у ванредним ситуацијама ,
добио унапред текст Нацрта закона. Потом је покушао да присутне упозна са новинама које
доносе предложена законска решења али нам се чини , да је недовољно указао на
новопредложена законска решења чија примена превентивно деловање на отклањању узрока
природних катастрофа , ставља у средиште активности система заштите . Зашто је то тако и да ли
у Нацрту закона има тих решења показаће јавна расправа која је тек кренула . Оно што се чуло
данас у Крагујевцу , поред примедби због недостављања Нацрта закона на време , тиче се пре
свега забринутости људи, ангажованих на пословима цивилне заштите и ванредних ситауција у
локалним самоуправама, да ли ће те исте локалне самоуправе имати финансијске , кадровске и
компететивне капацитете да изнесу све оне послове који им се новим законским решењима
намећу.
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Ту дилему је , најречитије , сажео представник Смедерева који је говорећи о раду на терену
указао на нереална очекивања од ангажмана месне заједнице и људи који њом
руководе.Изневши суморну слику о депопулацији насеља и старосној структрури активиста
месних заједница он је присутне засмејао али и забринуо причом о уморним старцима који
дремају на скуповима у тим истим месним заједницама а чији је положај у систему
нормативно недефинисан. И малобројни представници привредних субјеката су ту суморну
стварност на терену додатно осликали говорећи о чињеницама да су , у задње три деценије ,
привредни субјекти у борби за преживљавање и опстанак на тржишту запоставили већину
мера и активности усмерених на превенцију против елементарних непогода. Један од
тринаест водећих принципа усвојених на већ поменутом скупу у Сендаију каже да „иако је
улога државних и других виших нивоа власти у омогућавању , владавини и координирањуи
даље од посебне важности , потребно је оснажити локалне власти и локалне заједнице за
смањење ризика од катастрофа , поред осталог и путем ресурса , подстицаја и одговорности
при одлучивању , по потреби“. Ако је помоћник министра унутрашњих послова и начелник
Сектора за ванредне ситуације у уводу јавне расправе истако дух Сендаија који , по њему,
прожима предложена решења онда смо ,судећи по дискусијама које су се чуле у Крагујевцу ,
закључили да је предлагач у фокус решења акценат ставио на обавезе и одговорност
локалних самоуправа занемарујући реално стање на терену. Министарству унутрашњих
послова и Сектору за ванредне ситуације и не припада да дају решења за уређење места и
улоге општина и градова у држави али уважавање реалности и њиховог фактичког полоажаја
се , ипак , подразумева . Но , ако је то пут и начин да се , у предстојећој међуресорској
расправи , изазову и друга министарства на њихово ангажованије укључивање у ову јавну
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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.
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