Неспорни ефекти заједништва и знања

Послови превенције и управљања ванредним ситуацијама у јавним управама градова и општина који чине
асоцијацију слива Западне Мораве су организовани и поверени недовољном броју људи. Срећна околност
је да су то , у већини случајева, искусни и компетентни кадрови који су се овим пословима бавили и у
временима другачијег државног и политичког уређења.Но, њихова старостна структур је ,зато неповољна и
изискује што брже подмлађивање. Нажалост , због очување механизма контролисаног запошљавања,
посебно у контексту примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(“Сл. гласнику РС”, број 68/2015 и 81/2016) продужаваног било уредбама Владе било Законима о изменама и
допунама Закона о буџетском систему, то је готово немогуће. Ову констатацију доносимо на основу увида у
постојеће организационо и кадровско стање остварено у свих 17 јединица локалних самоуправа (Види
табелу у прилогу белешке).Разговори вођени са актерима из јавних управа и одговори дати на питања
постављена челним људима локалних самоуправа коришћењем института Захтева за приступ информацији
од јавног значаја само потврђују ове ,уопштене констатације.Уочљива је и , разумљива, разлика у броју и
организацији ових послова у односу између 5 градова који су део асоцијације слива Западне Мораве и 12
општина из исте асоцијације.Сви градови ,осим Ужица (Краљево,Крушевац, Чачак и Нови Пазар) имају
посебне организационе јединице у оквиру градских управа које се баве овим пословима.У већини случајева
то су Одељења за ванредне ситуације и послове одбране осим у случају града Краљева где је то Одељење за
послове цивилне заштите. У овим организационим јединаицама градова ради од троје до седморо
запослених и већина од њих има високу стручну спрему и вишегодишнје радно искуство. Ужице је , у овом
погледу, специфичан град јер има само једно лице ангажовано на овим пословима распоређено у Градску
управу за инспекцијске послове и комуналну полицију. Код општина је то шареноликије од сучаја до случаја
као у погледу организационог распореда људи ангажованих на овим пословима тако и у погледу броја
извршилаца.
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. Но, махом се ради о једном лицу нгажованом на овим пословима различите образовне структуре. У
појединим случајевима тим лицима придодати су и други послови који ,углавном немају никакве
додирне тачке са пословима превенције или управљања ванредним ситуацијама ,попут, рецимо,
посла комуналног инспектора или референта у служби за скупштинске послове. Већ краткотрајно
искуство функционисања асоцијације а посебно Тима за кординацију дало је позитивне ефекте које је
могуће уочити у неколико равни. Најпре је реч о враћеном самопоуздању код ангажованих лица да је
њихов посао значајан за заједницу којој припадају. Ту је и њихово боље информисање и едукације о
многим ,битним и актуелним стварима везаним за послове превенције и управљања ванредним
ситуацијама што ће се ,свакако, позитивно одразити на квалитет и ефикасност њиховог рада. Рад у
асоцијацији им ,поред осталог, омогућава и непосредан увид у потенцијале и ресурсе суседних
локалних самоправа што ће ,допринети њиховом ефикаснијем управљању у ванредним ситуацијама
јер ће знати тачно коју врсту помоћи и од кога треба да траже било у обученом људству било у
материјално-техничким средствима.И њихова перцепција значаја већег укључивања цивилног
сектора у у ове активности се ,сигурно, мења јачањем свети о месту и улози цивилног сектора пре
свега у пословима превентивних активности било кроз волонтерске активност чишћења и
уређивања водотокова и територија било кроз едукације и друге активности усмерене на најмађу
популацију или друге рањиве и социјално маргинализоване групе.Рад и ангажовање у асоцијацији
Тима за кординацију предствницима мањих локалних самоуправа омогућава и још једну битну ствар
а то је едукација за презентацију података о значају послова превенције и управљања ванредним
ситуацијама доносиоцима одлука у њиховој локалној самоуправи.
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Broj i struktura lica angažovanih na poslovima vezanim za vanredne situacije
i prevenciju u borbi protiv prirodnih nepogoda
i njihova pozicija u javnim upravama JLS u slivu Zapadne Morave

R.B.

Lokalna
samouprava

Broj i struktura lica
angažovanih na poslovima
vezanim za vanredne
situacijei prevenciju u
borbi protiv prirodnih
nepogoda

Pozicija u javnoj upravi JLS

Napomena

Odeljenje za poslove civilne zaštitePoseban organ u Gradskoj upravi

Sistematizovano
7 izvršilaca

8 izvršilaca

Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije

5 sistematizovanih
mesta,3 VSS i 2 VS

Čačak

1 izvršioc

Služba za bezbednost i odbranu, održavanje i pomoćno
tehničke poslove -Poseban organ u Gradskoj upravi

1lice sa VSS
angažovano
na poslovima prevencije

4.

Novi Pazar

3 izvršioca

Odeljenje za vanredne situacije i poslove odbrane

3 lica sa VSS

5.

Užice

1izvršilac

6.

Čajetina

1izvršilac

Uvidom u Informator o radu opštine i druga dostupna akta o
organizaciji opštinske uprave nije moguće utvrditi kome su
povereni navedeni poslovi

7.

Kosjerić

1izvršilac

Poslovi se realizuju u okviruOdeljenja za urbanizam,izgradnju,
inspekcijske poslove,komunalno stambene
i imovinsko pravne poslove

8.

Arilje

1izvršilac

Uvidom u Informator o radu opštine i druga dostupna akta o
organizaciji opštinske uprave nije moguće utvrditi kome su
povereni navedeni poslovi

9.

Požega

1izvršilac

1.

Kraljevo

2.

Kruševac

3.

Uvidom u Informator o radu opštine i druga dostupna akta o
organizaciji opštinske uprave nije moguće utvrditi kome su
povereni navedeni poslovi

10.

Ivanjica

1izvršilac

Poslovi se realizuju u okviru
Odeljenja za privredu i društvene delatnosti

11.

Lučani

1izvršilac

Poslovi se realizuju u okviruOdeljenja za društvene
delatnosti i zajedničke poslove

12.

13.

Gornji
Milanovac

Knić

1izvršilac

1izvršilac

1lice sa VSS

Poslovi se realizuju u okviruOdeljenja za opštu
upravu i poslove organa opštine-Odsek za opštu upravu

Poslovi se realizuju u okviru Odeljenja za inspekcijske poslove

1radno mesto sa
SSS za poslove prevencije
i postupanja u
vanrednim situacijama
1lice sa VSS

1 lice sa VSS u
zvanju savetnika
1lice sa VSS koje
je ujedno i
komunalni inspektor

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Белешка 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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