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Како искуства преточити у образовне програме ?

Факултет организационих наука у Београду организатор расправе 
о поступањима у ванредим ситуацијама изазваним природним катастрофама

У Београду је ,  у петак 22.децембра , на Факултету организационих наука , организован скуп са темом 
"Природне катастрофе у Србији"- искуства ,пракса и образовање. Скуп коме су присуствовали 
представници Министарства одбране, Канцеларије за јавна улагања, Сталне конференције градова и 
општина , УНДП , Светске банке , града Краљева , Удружења за подршку волонтеризму, Шумарског 
факултета и Србијашума , отворио је др.Иван Бошњак ,државни секретар у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе. Скуп је протекао у трагању за моделима ефикасног спајања искустава са терена у 
борби против природних катастрофа и мултидисциплинарних научних знања у јединствени едукативни 
програм.Тако конципирани програм би могао да се реализује на различитим нивоима образовања и у 
различитим образовним установама. Крајњи циљеви реализације таквог едукативног програм били би 
стручњаци оспособљени за јачање капацитета у борби против елементарних непогода и грађани 
едуковани за поступање у ванредним ситуацијама. Сви учесници у расправи су се сложили да је јако битна 
превенција која је , као активност , стуктурно сложенија и захтевнија од мера митигације. Посебно је она 
битна у земљама слабијих материјалних могућности јер се улагања у превенцију вишеструко враћају а , 
често , те активности у себе садрже и компоненту позитвног утицаја на одрживи развој локалних 
заједница. Поред тога позитвне оцене и препоруке за даљи рад добиле су активности умрежавања 
ресурса локалних заједница у сливове великих река.



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.

Примери потписивања Протокола о 
заједничком деловању у сливовима 
Западне Мораве и Колубаре , као и 
активности Тима за координацију слива 
Западне Мораве и на овом скупу истицани 
су као наставак позитивне праксе 
деловања у Србији у борби против 
природних катастрофа започет одмах 
после мајских поплава 2014 године.Таквим 
активностима,уз подршку ЕУ и Светске 
банке Србија је постала лидер на Балкану 
успостављајући Национални програм за 
управљање ризиком од катастрофа 
стављајући у фокус будућих 
мултисекторских и мултидисципланарних 
активности јачање отпорности заједнице. 
Модератор овог успешног скупа била је 
професорка др.Наташа Петровић,заменик 
Председника Савета ФОН-а а примере 
добре праксе града Каљева у борби са 
природним катастрофама је презентирао 
Здравко Максимовић, руководилац 
Одељења цивилне заштите градске управе 
града Краљева.
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