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Неки виде , неки не виде  али како са онима који неће да виде?

Процес израде Националне стратегије за борбу 
против климатских промена је у току. Стратегија  би 
до краја 2018. године требало да дефинише 
могућности и специфичне начине за постизање 
смањења емисија ГХГ(гасова са ефектом стаклене 
баште) за период од 2020. до 2050. и утврди ниво 
националних емисија у 2070. години. На 
иницијативу Министарства заштите животне 
средине Републике Србије Влада је успоставила 
Национални савет за климатске промене. Постојање 
и функционисање  Савета утврђено је и Нацртом 
закона о климатским променама.У његовом раду , 
поред представника институција Владе, учествују и 
представници научне и стручне јавности, 
организација цивилног друштва, локалних 
самоуправа, а радом радних група реализује се 
координација и сарадња са различитим ресорима 
ресорима и представницима научне и стручне 
јавности, организација цивилног друштва, локалних 
самоуправа.Као питање од кључног значаја како за 
израду  тако и за имплементацију стратегије  и 
акционих планова за борбу против климатских 
промена  отвара се питање укључивања локалних 
самоуправа и организација цивилног друштва у те 
процесе. У том контексту на значају добијају и 
активности асоцијације градова и општина 
окупљених у сливове река за превенцију и 
управљање ванредним ситуацијама. Овакав вид 
удруживања локалних самоуправа око циљева који 
су у директној вези са утицајем климатских промена 
на локалном нивоу може и треба да буде снажан 
алат и за дефинисање циљева локалних акционих 
планова. Но, жеље су једно а стварност сасвим  
друго.Иако је период од непуне године дана рада 
асоцијације јако кратак за доношење било каквих 
коначних судова већ сада се,кроз примере виђене у 
асоцијацији која окупља градове и општине у сливу 
Западне Мораве,могу  видети различита виђења и 
различити приступи актера  на локалном нивоу који 
би ,по постојећим нормативним решењима,требали 
да буду кључни за спровођење борбе против 
узрока климатских промена који ,увек, почињу на 
том ,локалном, нивоу. 



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.

Предмет наше опсервације и анализе  су биле Скупштине локалних самоуправа и удружења грађана 
која се ,примарно,баве питањима превенције и управљања ванредним ситуацијама. Већ смо, пишући 
о буџетима локалних самоуправа уочили шареноликост у приступу стварања материјалних 
предпоставки за несметани рад оних делова јавних управа који се баве и,или само,пословима 
превенције и управљања ванредним ситуацијама. И да се разумемо, ту пре свега мислимо на 
издвајања за активности у овим областима а не за плате ангажованих људи из јавних управа.Све 
анализиране локалне самоуправе су користиле више функционалних класификација,најчешће 
16-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, ређе 2-Одбрана исказујући , по 
функционалној намени, активности које се,најчешће, могу подвести под активност управљање 
ванредним ситуацијама а неке од њих су и активности превенције.Но, иза оваквог приступа  
организационе и функционалне класификације расхода крије се суштина проблема а то је,махом, 
изостајање превентивних активности на отклањању узрока елементарних непогода на локланом 
нивоу.Стога је иницијатива изнета и прихваћена од стране координатора слива да се унапреди 
програм програмских активности јединица локалних самоуправа и још значајнија , да се сачини листа 
униформних индикатора за програмске активности везане за област превенције узрока и поступања 
у ванредним ситуацијама од велике важности за будућност .Ову иницијативу подржала је Стална 
конференција градова и општина која ће,током 2018 године , предложити Министартву финансија 
доношење таквих прописа пре пиступања изради буџета за 2019 годину. На тај начин ће се омогућити 
локалним самоуправама да изграде материјални оквир за организовање и спровођење 
превентивних активности којима ће се смањити фактори ризика који утичу на климатске промене па 
и на елементарне непогоде.
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