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Разлике нису и не треба да буду препрека за заједништво 
у борби против елементарних непогода

Било би крајње неправедно и непрофесионално писати о борби против  елементарних непогода а не 
поменути место и улогу Сектора за ванредне ситуације при Министарству унутрашњих послова ,тачније 
његових организационих јединица које делују у  градовима и  већини  општина .У већини градова и општина 
слива Западне Мораве делују професионалне ватрогасно-спасилачке јединице и оне се , без изузетка, налазе 
у првим редовима борбе против елементарних непогода. Иако њихов рад и нагажовање на територији 
локалних самоуправа удружених у слив Западне Мораве није предмет нашег ангажовања не можемо а да не 
посветимо  овај један медијски садржај њиховој улози у постојећем систему деловања у ванредним 
ситуацијама. Јер они су  ,просто незаобилазни, па би прећуткивање те чињенице и у контексту бављења  
акивностима превенције и управљања ванредним ситуацијама од стране општина и градова деловало 
тенденциозно а читав концепт бављења овом темом би би недовршен. Пре приче о настанку, месту и улози 
Сектора за ванредне ситуације ваља нам се подсетити на стање у овом сегменту  безбедности с краја 
прошлог века. А то стање се  ,у најкраћем, карактерисало  радом у изразито тешким материјалним условима , 
са нехармонизованим и превазиђеним нормативним решењима из ранијег периода са потпуно другачијим 
политичким и економским системом, али и са односима суревњивости и конкурентности на релацији 
полиција- војска због , делимичног ,преплитања надлежности у поступању у ванредним ситуацијама 
узрокованим елементарним непогодама. Прва деценија овог века  у овој области карактерише се и првим 
покушајима уређивања ове материје на новим основама да би се тек 2009 године,  у складу са Одлуком о 
потреби стварања интегрисаног система за управљање у ванредним ситуацијама извршила реорганизација у 
оквиру Министарства унутрашњих послова па Сектор за заштиту и спасавање прераста у Сектор за ванредне 
ситуације. Наредне,2010 године, новим новим Законом  о ванредним ситуацијама и Законом о заштити од 
пожара донетим у циљу  усклађивања прописа из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са 
прописима у земљама Европске уније прецизније се дефинишу односи између  Сектора за ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих послова и локалних самоуправа у циљу  ефикаснијег реаговања .



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.

Улога Сектора је да координира активности свих државних институција у заштити и спасавању људи и 
њихове имовине а један од основних циљева Сектора за ванредне ситуације је јачање  и капацитета 
за превентивно деловање и смањење ризика у случају природних катастрофа и ванредних 
ситуација.Унутар Управе за управљање ризиком као организационе јединице Сектора за ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих послова ради и Одељење за координацију управљања ризиком 
од елементарних непогода и оно би требало да , кроз разне видове сарадње са локалним  
самоуправама, научним установама и организацијама цивилног друштва, осмишљава и спроводи 
концепт перманентних превентивних активности у борби против елементарних непогода. Кажемо 
требало би ,али  нажалост у пракси је тога мало пре свега због скромних материјалних средстава која 
се могу обезбедити из јавних прихода. Други разлог се крије у чињеници да међународне 
организације  невољно  , или боље рећи ретко, желе да финансијски подрже превентивне  активности 
у  борби против елементарних непогода  баш због  овог модела организовања унутар Министарства 
унутрашњих послова. Сектор за ванредне ситуације при Министарству унутрашњих послова је био 
један од кључних актера у активностима које су резултирале потписивањем протокола о удруживању 
локалних самоуправа у речне сливове.Током прве године рада асоцијације готово да није било 
заједничких активности осим чињенице да су представници асоцијација слива Западне Мораве и 
Колубаре били ,захваљујући подршци Сталне конференције градова и општина, у прилици да активно 
учествују у јавној дискусији о Нацрту Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама.Та расправа је ,као што смо то већ писали, поред слагања око потребе 
поклањања веће пажње превентивним активностима указала и на различита гледања око будуће 
организације тих послова. Став Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова 
изнет и у поменутом Нацрту је да , и убудуће, ти послови треба да буду унутар  њега, при 
Министарству унутрашњих послова док су ставови Тима за координацију активности унутар слива 
Западне Мораве да ово треба решавати новим Законом о цивилној заштити а исту треба ,обавезно, 
изместити и из Министарства за унутрашње послове и изван Министарства одбране. Шта више , по 
мишљењу већине из овог тима, те активности око ,евентуалне, израде Закона о цивилној заштити би 
требало да води и координира Министарство за заштиту животне средине у сарадњи са 
Министарством за државну управу и локалну самоуправу. Ово ,кажу због изразите спреге између 
узорчника климатских променаи елементарних непогода као последица све израженијих климатских 
промена. А борба са овим глобалним проблемом треба и мора почети на локалном нивоу  
спрегнутим мултидисциплинарним и мултисекторским активностима.
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