Одржан VI састанак Тима за координацију активности градова и општина
из слива Западне Мораве у Ужицу

Данас је у Ужицу одржан VI састанак Тима та координацију активности 12 општина и 5 градова из слива
Западне Мораве. Ове локалне самоуправе су се , фебруара ове године , удружиле у асоцијацију и , у
Краљеву , потписале Протокол о сарадњи у циљу смањивања ризика од елементарних непогода и
координираног поступања у ванредним ситуацијама посебно у случају поплава. Стварање асоцијације је ,
пре свега, последица искустава ових локалних самоуправа стечених кроз одбрану од великих поплава из
маја 2014 године и активности на отклањању последица. Та искуства су показала да постојећи нормативни
оквир није , на адекватни начин , препознао потребе и створио могућности заједничког поступања
локалних заједница посебно у спровођењу превентивни активности за отклањање и смањивање локалних
узрочника елементарних непогода.У времену када изразите климатске промене снажно делују на
повећани број природних непогода недопустиво је држати се традиционалних форми организовања и
сарадње локалних заједница а удруживање општина и градова у сливу Западне Мораве је пионирски
покушај мењања постојећег стања и односа. Овај потез је , због потенцијала идеје а и потреба
редефинисања читавог система смањивања ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама,
од почетка добио подршку државе исказану кроз подршку Канцеларије за јавна улагања и Сталне
конференције градова . Ова институција је, подсећања ради, и настала из потребе да се , после
катастрофалних мајских поплава 2014 године у Србији успостави системски приступ отклањању
последица. Захваљујући томе и бројне међународне организације заинтересоване за изградњу ефикасносг
система за поступање у ванредним ситуацијама у Србији, попут ЕУ, УНДП, ФАО, Светске банке су, преко
својих организационих јединица у Србији , од самог старта подржале активности асоцијације општина и
градова из слива Западне Мораве.
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За нешто мање од годину дана рада остварени су запжени резултати
а фокусу активности асоцијације биле су обуке за пороцену штета по
међународној ПДНА методологији ,за процену штета у
пољопривреди али и на давању сугестија на постојећа нормативна
решења локалног и националног значаја за област поступања у
ванредним ситуацијама.Тако је ,данас, у Ужицу, после уопзнаванај са
Извештајем Сталне конференције градова и општина о примедбама и
предлозима на Нацрт Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама,датим током јавне расправе о
овом документу ,поновљен предлог да нови закон треба , обавезно,
да створи нормативне предпоставке за ширење овог модела
удруживања локалних самоуправа. Поново се чула и иницијатива да
се , што пре , приступи изради Закона о цивилној заштити као
кровног акта који би саџајније , мултидисциплинарним и
мултисектроским приступом, креирао нормативни оквир за
интегрисање активност превенције и митигације у једном ширем
контексту креираном што потребама локалних заједница што све
израженијим деловањем климатских промена на многе аспекте
живота.Представницима општина и градова који су данас
присуствовали састанку у Ужицу Ана Секе из УНДП за Србију
представила је актуелни пројекат „Локалне заједнице отпорне на
климатске“ који ће се,у наредних пет година,спроводити у Србији.
Фокус циљева пројекта је на локалним активностима усмереним ка
смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште.

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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