И доносиоце одлука укључивати у обуке
за поступање у ванредним ситуацијама

У оквиру Сектора за ванредне ситуације Министарства за унутрашње послове ,као посебна организациона
јединица, ради и Национални тренин центар. Он у свом саставу има Одељење за специјалистичку обуку и
усавршавање Сектора за ванредне ситуације и Одељење за обуку цивилне заштите. Циљ Националног
тренинг центра за ванредне ситуације је стандардизација и подизање обуке из области заштите и спасавања
на виши ниво, у складу са законом и европским стандардима. Један од задатака Националног тренин сектора
је и обука и оспособљавање припадника система заштите и спасавања у које спадају и чланови штабова за
ванредне ситуације локалних самоуправа. Законима и актима локалних самоуправа дефинисани су циљеви
и надлежности штабова за ванредне ситуације а њихов састав је ближе уређен Статутима локланих
самоуправа. Њима руководе градоначелници и председници општина а чланови су најодговорнији
функционери локалних самоуправа , јавних предузећа и установа чији је оснивач локална самоуправа. Но,
само те чињенице нису довољне за успешан рад штабова што је битно јер они до пуног изражаја долазе баш
у ванредним ситауцијама или пак у процесима израде процена ризика и планова превентивних активности
на спречавању тих ризика.Једноставно речено разлике у образовању ,искуству и годинама носиоца јавних
функција могу бит предхост али и мана за ефикасна рад штабова за ванредне ситуације.Зато је њихова обука
предпоставка да те разлике могу и требају бити предност која доноси мултидисциплинарана искуства али
људима , пре тога , треба обукама предочити функционалност и примењљивост њихових знања и искустава у
поступању у ванредним ситуацијама а посебно у превентивним активностима у борби против елементарних
непогода на локалном нивоу. Оно што је битно је и чињеница да ни један акт не прописује обавезност обука
па то ,делом, утиче и на њихов обим и интезитет. Но, 2015 године је ,у сарадњи са Владом Јапана и УНДП кроз
пројекат „Унапређење виталности за одговр на ванредне ситуације“ спроведен циклус таквих обука за 30
локалних самоуправа.

1

Током 2017 године овим циклусом је био обухваћени град Чачак чији су припадници Штаба за
ванредне ситуације имали прилику да се , током дводневне обуке у јуну месецу, додатно усварше и
едукују. На обуци је учествовало свих 20 чланова, градоначелник и заменик градоначелника, што
показује са којом озбиљношћу ова локална самоуправа приступа раду Штаба за ванредне
ситуације.Чачак ,тренутно, располаже са 200 припадника јединице цивилне заштите, организованих
на 5 региона на колико је подељена територија Чачка а према речима најодговрнијих пожељан број
би био око 600 припадника.Ова обука је послужила и да се упути апел свима који имају жељу и мотив
да се прикључе Јединицама цивилне заштите у Чачку. Пример Чачка , када је ова обука у питању, је
нешто што ће ,речено нам је у Тиму за кординацију активности унутар слива Западне Мораве, бити
коришћено и примењено и код других локалних самоуправа.Рецимо и то да је током 2017 године
Национални тренинг центар за ванредне ситуације и Сектор за ванредне ситуације Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и
сарадњу – Мисија за Србију, организовао обуку за команданте и начелнике Окружних штабова за
ванредне ситуације и у другим регијама у Србији. Обука је обрадила различите теме,од основних
појмова о ванредним ситуацијама , закона о ванредним ситуацијама, оквира за управљање
ванредним ситуацијама, надлежности, права и дужности, све до међународне стратегије.

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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