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Крушевац је , данас , био домаћин централне , републичке , 
манифестације „ Доме, сигурни
доме“ којом је , по први пут у Србији , на таквом нивоу , 
обележен 13 октобар – Међународни
дан смањења ризика од природних катастрофа. Организатори 
скупа били су Сектор за
Ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и 
Канцеларија за јавна улагања у име
Владе Републике Србије , УНДП за Србију , Стална конференција 
градова и општина и град
Крушевац , а присуствовало му је око стотину представника 
градова и општина из читаве
Републике као и Иван Бошњак , државни секретар Министарства 
за државну управу и локалну
самоуправу , Велимир Станојевић државни секретар 
Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде , Предраг Марић ,помоћник министра 
унутрашњих послова и Начелник
сектора за ванредне ситуације у том министарству , Ђорђе 
Станичић , генерални секретар СКГО
и Мирослав Тадић менаџер пројеката УНДП за Србију . У име 
града домаћина поздравио их је
градоначелник Крушевца Драги Несторовић који их је упознао 
са активностима које се у овом
граду предузимају на плану изградње система деловања у 
ванредним ситуацијама и
превенцији у отклањању узрока климатских промена. Фокус 
овогодишњих активности на плану
смањења ризика од природних катастрофа у Србији је на 
превенцији у борби против
елементарних непогода и усклађен је са глобалном Сендаи 
кампањом која се води под
називом „7 циљева за 7 година“. 



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.

На свечаности су презентирана најбоља решења општина и
градова у области смањења ризика а захвалнице за постигнуте резултате добили су Београд,

Чачак, Нови Пазар и Крушевац док је Уб , за добро урађену процену ризика на нивоу општине ,
добио дрон , као поклон Каритаса за Србију који , како је данас речено , годинама уназад , на
разне начине , подржава како отклањање последица елеметарних непогода у Србији тако и

бројне превентивне активности усмерене на смањивање последица дејства елементарних
непогода. Част да најбољима подели награде припала је Здравку Максимовићу, Начелнику
Одсека цивилне заштите градске управе града Краљева, чиме су и на овом скупу истакнути

резултати које град Краљево остварује у изградњи ефикасног система за 
превенцију и

деловање у ванредним ситуацијама, али 
и лични допринос Максимовића који , 

речено је данас
у Крушевцу ,чини многе пионирске 

кораке у ширењу свести о неопходности 
заједничког

мултидисциплинарног и 
мултисекторског деловања како 
државних органа и привредних

субјеката тако и грађана у 
превентивним активностима којима се 

умањују последице
елементарних непогода на подручју 
општина и градова у сливу Западне 

Мораве. Једна од
његових иницијатива је и јуче 

спроведена еко акција чишћења 
приобаља и делова корита река

II и III категорије у сливу Западне Мораве на којој је , како је то саопштено у Крушевцу,
учествовало око 1000 волонтера у осам општина и градова.
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