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БЕЗ КОМЕНТАРА

Крагујевац домаћин расправе о новим законским решењима у области смањења ризика и
управљања ванредном ситуацијом
Стицајем околности али и избором организатора, пре двадесетак дана Сектора за ванредне
ситуације, а данас Мреже СКГО за управљање ризиком и ванредним ситуацијама, Крагујевац је
постао централно место за расправе о новим законским решењима у области смањења ризика и
управљања ванредном ситуацијом. Тако су се нова законска решења у овим областима,
представљена јавности пре двадесетак дана у граду на Лепеници, била данас, малтене на истом
месту, предметом бројних и аргументованих примедби представник шездесетак општина и градова.
И уводничар, проф. Богољуб Милосављевић са правног факултета универзитета Унион из Београда
али и десетак учесника у дискусији су похвалили добру идеју предлагача Закона, Сектора за ванредне
ситуације Министарства унутрашњих послова, да се начелу превенције да запаженије нормативно
место. Но, предложени Нацрт не даје права решења за операционализацину тог начела са аспекта
уважавања стварних ресурса локалних самоуправа. Општинама и градовима се олако намећу нове,
пре свега материјалне обавезе, без икаквог уважавања читавог низа других потпуно контрадикторних
норми како у области финансирања тако и у области кадровских могућности локала.
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. Друго похваљено начело заступљено у Нацрту закона је мултисекторско деловање али и при
разради принципа тог начела направљене се бројне грешке од стране предлагача став је
већине учесника данашње расправе. Заједнички именитељ већине примедби изречених од
представника локалних самоуправа на предложени Нацрт закона о смањивању ризика и
управљања ванредним ситуацијама, на данашњем скупу у Крагујевцу, може се сажети у једном:
Недостаје нам Закон о цивилној заштити као кровни акт за интегрисање свих превентивних
активности државе, локалних самоуправа, научних и образовних установа, привреде,
удружења грађана и медија у области смањивања ризика и управљања ванредним ситуацијама.
А тај закон треба, како то рече један од бројних учесника у расправи, да буде ослобођен
полицијско-војне доктрине из система цивилне заштите а посебно превентивне компоненте тог
система. И за крај не можемо а да не приметимо уочљиво одсуство представника
Министарствазаштиту животне средине на обе расправе одржане у Крагујевцу. Уочљивост
њиховог одсуства појачава чињеница да су климатске промене узрочник многих ризика и
ванредних ситуација. Ваљда је, како се то могло чути у кулоарима оба скупа, интегративна
функција и подршка мултисекторском поступању у превенцији смањивања ризика на локалном
и државном нивоу, једна од примарних функција новоформираног министарства.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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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