Систем,нажалост, још увек споро реагује!

Улога Сталне конференције градова и општина , као једног од кључних актера у припреми и настајању
асоцијације градова и општина удружених у речне сливове зарад ефикаснијег супротстављања ћудима
природе кроз удруживање кадровских и материјалних ресурса , је заиста немерљива. Јер , ова асоцијација
локалних самоуправа са вишедеценијским стажом и искуством, безрезервно је подржала овај вид њиховог
удруживања сматрајући , на основу сопственог искуства , да те , код нас ретке , иницијативе настале из базе
у себи ,по правилу, носе и даргоцена искуства настала у раду локалних самоуправа која , итекако , могу и
требају бити коришћена за стварање националне доктрине и стратегије борбе са природним непогодама.
Наш саговорник испред СКГО је господин Дарко Дрндић, менаџер Саветодавног центра за послови
цивилне заштите на локалном нивоу.Он , лично, је у процес стварања асоцијације и његов први исход
,потписивање Протокола у сарадњи градова и општина у сливовима Западне Мораве и Колубаре, укључен
још од развоја саме идеје потекле у Краљеву из Одељења за послове цивилне заштите.
Да ли се у Србији нешто променило (по питању схватања потребе умрежавања ресурса зарад јачања
КВН отпорности заједнице) после потписивања Протокола о сарадњи локалних самоуправа у сливовима
Западне Мораве и Колубаре?

Дарко Дрндић:

Дакле и јесте и није. Јесте - Протокол о сарадњи је свакако допринео јачању свести локалних актера на
кога се и за чије потребе он уосталом и односи. Након потписивања, чак и они који нису довољно схватали
значај ове теме, боље су укључени, добијају више информација као и могуцност да се информишу и јачају
своје капацитете (и личне и своје управе) Није - Неретко , на жалост, од локалних актера много тога и не
зависи. Уз све напоре сјајних појединаца на државном нивоу , сам систем једноставно није још препознао
значај овакве врсте удруживања. И даље смо у ситуацији где општине имају све мање пара а све је више
обавеза... Наиме све може док не поремети добри стари систем и његове одавно превазидјене вредности.
Недостаје дакле то да нова законска решења искрено препознају било какву медјуопштинску сарадњу па и
ову у односу на ризике. На крају, осим реаговања где је надлезан МУП, није јасно и прецизно одређена
директна надлежност министарства у пословима из области управљања ризицима и превенцијом. Да ли је
и то МУП, МДУЛС или пак МЗЖС уколико елементарне непогоде посматрамо као последицу климатских
промена или неко трећи, четврти... Из перспективе асоцијације градова и општина Србије ,као кровне
организације, жеља нам је да овакве и сличне иницијативе доведу до тога да општине могу и суштински да
управљају својим ресурсима, новцем и имовином у служби заједничког циља - одбране грађана, њихове
имовине и јавне својине путем улагања у превенцију и јачањем координације свих локалних актера у
време ванредне ситуације, на целој територији коју непогода обухвата, без обзира на административне
границе... за сада је јос увек све на нивоу добре воље и колегијалне сарадње појединаца који углавном
немају увек пуну и искрену системску подрску.
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На које све начине је СКГО дала свој допринос процесима о којима говоримо ?

Дарко Дрндић:
Допринос СКГО се највише огледа кроз активности СКГО Мреже за управљање ризицима и
ванредном ситуацијом која служи као инструмент ширења добре праксе у овој области, чиме се јача
свест на нивоу целе земље. Са друге стране СКГО ради са општинама које су добиле пројектну
подршку у оквиру наше сарадње са шведским партнером Сида (пројекат "Пружање подршке
локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ) где се трудимо да добра искуства у
пракси преточимо у моделе које ће касније да користе све општине и градови у Србии у циљу јачања
својих капацитета у области превенције и управљања ризиком. Такође, присутни смо на већини
домаћих и међународних скупова на ову тему где шитимо добру праксу, знање и искуство наших
градова и општина.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Интервију 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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