
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
УДРУЖЕНЕ И ОРГАНИЗОВАНЕ

ЗА БОРБУ ПРОТИВ
КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА



Почетком новембра 2019. 
године представницима 
осамнаест градова и општина 
слива Западне Мораве 
представљен је, у Крушевцу, 
Споразум о сарадњи у 
области смањења ризика од 
катастрофа и послова развоја 
цивилне заштите градова и 
општина у сливу Западне 
Мораве.

Споразум о сарадњи који би 
требало да потпишу градови и 
општине које припадају сливу 
Западне Мораве, резултат је 
вишегодишњег 
мултисекторског рада 
кординираног од стране 
Сталне конференције градова 
и општина подржаног од 
стране краљевине Шведске, 
бројних међународних 
организација, УНДП ,Светске 
банке, ФАО програма УН, 
Министарства за државну 
управу и локалну самоуправу, 
Канцеларије за јавна улагања 
и Сектора за ванредне 
ситуације Министарства 
унутрашњих послова.

– Трпели смо, у прошлости, 

УДРУЖЕНИ ЗА ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Са представљања споразума у Крушевцу

последице зато што није било 
довољно повезаности, 
система раног упозоравања, 
заједничког планирања. 
Споразумом, чија је суштина 
превенција, обезбедиће се 
формирање одговарајуће 
стручне службе чије ће 
седиште бити у Крушевцу, а 
центар обуке у Краљеву – 
казао је Станишић.

Градови и општине ће 
партиципирати, сходно броју 
становника, у укупним 

трошковима рада заједниче 
службе.

- Природа не познаје ни 
административне ни 
општинске ни градске 
границе, не може Крушевац 
направити план уколико то 
нису урадили и сви остали у 
низу ових 18 градова и 
општина, јер су последице 
свуда исте - нагласио је 
Станишић.

Државни секретар у 
Министарству државне управе 
и локалне самоуправе, Иван 
Бошњак је казао да је 
иницијатива “Слив Западне 
Мораве” покренута још 2014. 
После катастрофалних 
поплава почели смо да 
размишљамо како да се наше 
јединице локалне самоуправе 
боље организују у случају 
елементарних непогода.

– Учило се и урадило доста 
током ових пет година. 
Унапредили смо знања и 
капацитете код људи на 
локалу који се баве питањима 
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Локалне самоуправе су добиле текст Споразума за усвајање
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ванредних ситуација, 
управљањем цивилном 
заштитом, подигли ниво 
свести код грађана, и на крају 
изменили Закон о локалној 
самоуправи како би се 
омогућило боље 
организовање и боља 
припрема за ванредне 
ситуације. За очекивати је да 
градови и општине, удружени 
у овај слив, за 2020. годину у 
својим буџетима издвоје 
одговарајућа средства, те да 
запослени почну да раде своје 
прве послове у првој 
заједничкој служби. Јер, свему 
овоме, претходио је, нови 
закон о спречавању смањења 
ризика од елементарних 
непогода и нови закон о 
добровољним ватрогасним 
друштвима, као и унапређење 
читавог службеничког система 
и система стручног 
усавршавања - казао је 
Бошњак.

– Пред нама је даља 
рационализација и 
оптимизација ових послова 
заједно са државним 
органима, као и боље 
повезивање са земљама у 
окружењу. До сада смо имали 

Са једне од обука на Рудну

Рудно, 20.09.2017. 

сарадњу са Хрватском и 
Републиком Српском, 
остварили смо и значајну 
сарадњу са Румунијом и 
Бугарском и чини нам се да 
ће новине које уводимо у 
Србији довести до тога да се 
све земље у Југоисточној 
Европи боље повежу и да 
границе које постоје, 
практично више не постоје 
када су у питању 
елементарне непогоде и 
климатске промене – рекао је 
Бошњак.

Крушевац, као будуће 
седиште Стационарног 
центра, првог заједничког 
међуопштинског органа јавне 
управе за послове смањења 
ризика од катастрофа и развој 
цивилне заштите градова и 
општина у сливу Западне 
Мораве ће носити и највећу 
одговорност, али и делити са 
другима њихова искуства 
када су у питању ванредне 
ситуације. Надам да ћемо већ 
почетком следеће године 
имати обједињену службу која 
ће радити са свим градовима 
и на тај начин помоћи да се 
на адекватан начин одреагује 
у некој ванредној ситуацији, 
попут поплава и слично - 
казала је градоначелница 
Крушевца, Јасмина 
Палуровић.

Изменама и допунама 
Закона о локалној 
самоуправи и новим Законом 
о смањењу ризика од 
катастрофа и управљање 
ванредним ситуацијама, 
креиран је пут да се 
међуопштинска сарадња 
подигне на један виши ниво, 
кроз њену 
институционализацију.



Рудно, 20.09.2017. 

Свих 18 локалних самоуправа удружених у 
Слив Западне Мораве добиле су, после 
представљања документа, почетком новембра у 
Крушевцу, текст Споразума о сарадњи у области 
смањења ризика од катастрофа и послова развоја 
цивилне заштите градова и општина у сливу 
Западне Мораве, који предвиђа образовање 
Заједничке службе ових општина и градова у 
циљу заједничког и ефикасног деловања на 
спречавању поплава и развоја цивилне заштите.

Овј документ општинама и градовима је послат, 
са предлогом да га уврсте у дневни ред својих 
Скупштина до краја ове године, и од стране 
Сталне конференције градова и општина и од 
стране града Крушевца који ће, према постигнутим 
договорима, бити седиште будућег Ситуационог 
центра, новоформираног, заједничког, 
међуопштинског органа јавне управе за послове 
смањења ризика од катастрофа и послове развоја 
цивилне заштите градова и општина у сливу 
Западне Мораве.

Како сазнајемо, према тим истим договорима, 
предвиђено је да постојећи Регионални центар за 
обуку припадника цивилне заштите, на Рудну буде 
седиште будућих едукативних активности и вежби 
за припаднике цивилне заштите из 18 локалних 

РУДНО И ЗВАНИЧНО ПОСТАЈЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР
ЗА ОБУКУ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
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самоуправа удружених у Слив Западне Мораве.
Овај центар је смештен на обронцима Голије у 

месту Рудно, које је због своје климе познато као 
ваздушна бања, на 100 километара југозападно од 
града Краљева, на надморској висини од 1100 
метара. Објекат располаже са око 300 квадратних 
метара и 30 лежаја.

Његов званични назив је „Дом Градске управе 
града Краљева на Рудну“, и био је својевремено у 
власништву Дечјег одмаралишта „Гоч“. Објекат 
отворен за ове намене првом обуком кадрова 
цивилне заштите септембра 2014. године, па до 
сада, обуке из области цивилне заштите у овом 
центру прошло је више од 350 полазника из више 
градова и општина.

Сасвим је извено да ће, после оснивања, 
заједничког, међуопштинског органа јавне управе 
за послове смањења ризика од катастрофа и 
послове развоја цивилне заштите градова и 
општина у сливу Западне Мораве, бити уложена 
значајна средства у његово опремање за ове 
намене.

Индиректно ће то бити и додатни импут за 
развој сеоског туризма на овој висоравни која је 
већ препознатљива туристичка дестинација за све 
већи број туриста из земље и иностранства. 



Стална подршка СКГО процесу удруживања локалних самоуправа

У неколико постојећих 
закона као што су то Закон о 
смањењу ризика од 
катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама, Закон 
о заштити од пожара, Закон о 
водама, Закон о шумама, 
Закон о добровољном 
ватрогаству, Закон о обнови 
након елементарне непогоде 
дефинисане су, једним делом, 
обавезе локалних самоуправа 
које настају као последица 
елементарних непогода. 
Изменама Закона о локалној 
самоуправи из јуна 2018. 
године, дефинише се 
могућност остваривања 
сарадње и удруживања 
јединица локалне самоуправе, 
са могућностима удруживања 

РАЗВОЈ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ 
У СРБИЈИ  НА НОВИМ ОСНОВАМА 
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средстава и образовања, 
између осталог и стварањем 
заједничких органа.

Тиме је креиран нормативни 
оквир за 
институционализацију 
сарадње локалних 
самоуправа започете одмах 
после катастрофалних мајских 
поплава у Србији 2014. 
године. Почетком новембра у 
Крушевцу је представљен 
Споразум о сарадњи у 
области смањења ризика од 
катастрофа и послова развоја 
цивилне заштите градова и 
општина у сливу Западне 
Мораве. То је нормативни акт 
који, у знатној мери, 
афирмише нове приступе 
процесима смањења ризика 

од катастрофа и развоју 
цивилне заштите у Србији.

Овом нормативном 
заокруживању амбијента за 
развој цивилне заштите на 
новим основама претходиле су 
отрежњујуће поруке природе, 
преко великих елементарних 
непогода, које су, у 
потпуности, оголиле стање у 
систему превенције и 
управљања ванредним 
ситуацијама у локалним 
самоуправама Србије.

Једноставно, у првим 
деценијама увођења 
вишестраначја у Србији и у 
транзиционим временима 
почетком овог века није се 
ништа радило на очувању, а 
камоли изградњи тог сегмента 



локалних јавних управа који 
треба да се баве 
активностима превенције и 
управљања ванредним 
ситуацијама у локалним 
самоуправама.

Учестале катастрофе 
условљене климатским 
променама, ризицима које 
креира постојећа или 
недостајећа инфраструктура, 
све старија популација, 
посебно у сеоским срединама 
и непостајање или 
непотпуност система цивилне 
заштите учинили су ризике од 
неких будућих катастрофа у 
Србији већим.

Искуства грађана Краљева 
стечена у земљотресу 
новембра 2010. године и у 
разорним поплавама из маја 
2014. године пресудно су 
утицала најпре на формирање 
нове унутрашње 
организационе јединице у 
Градској управи која је названа 
Одељење за послове одбране 
и ванредне ситуације и 
инжењерско-геолошке и 
сеизмичке послове, а потом и 
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на иницирање сарадње са 
другим општинама и 
градовима.

Међуопштинска сарадња 
градова и општина слива 
Западне Мораве (17 градова и 
општина којима се, у 2018. 
придружио и Александровац) 
покренута је 2014. године, на 
иницијативу Одељења за 
послове одбране и ванредне 
ситуације и инжењерско-
геолошке и сеизмичке послове 
градске управе Краљева, 2014. 
године.

После три године 
мукотрпног рада, десетог 
фебруара 2017. године 
представници пет градова и 12 
општина у сливу Западне 
Мораве, искористивши помоћ 
и подршку Сталне 
конференције градова и 
општина потписали су 
Протокол о сарадњи градова и 
општина у циљу заједничког 
рада на стварању отпорније 
заједнице. Истог дана, у 
Краљеву је и седам локалних 
самоуправа у сливу Колубаре 
потписало свој Протокол.

Документ представљен, 
новембра месеца 2019. године 
у Крушевцу, је настао као 
резултат вишегодишњег 
мултисекторског рада 
кординираног од стране 
Сталне конференције градова 
и општина. Ова асоцијација 
локалних самоуправа Србије 
је имала, на том послу, 
финансијску подршку 
Шведске. И бројне друге 
међународне организације, 
УНДП, Светска банка, ФАО 
програма УН помогле су у 
томе као и Министарство за 
државну управу и локалну 
самоуправу, Министарство 
заштите животне средине, 
Министарство унутрашњих 
послова - Сектор за ванредне 
ситуације и Канцеларија за 
јавна улагања.

За потребе припреме текста 
Споразума о сарадњи градова 
и општина слива Западне 
Мораве, СКГО је ангажовао 
тим експерата који су 
израдили анализу садашњег 
стања кроз приказ различитих 
оквира и дефинисања потреба 
у односу на законске обавезе 
и надлежности локалних 
самоуправа у Републици 
Србији. Тим за израду 
Анализе је дао и низ 
конкретних препорука у циљу 
предузимања даљих 
активности на смањењу 
ризика од катастрофа. Једна 
од тих препорука јесте и 
модел удруживања градова и 
општина у асоцијације које 
прате велике речне сливове.

Успостављање 
функционалног система 
смањења ризика од 
катастрофа удруживањем у 
речне сливове и развој 
цивилне заштите и система 
ране најаве један је од 
основних циљева 
међуопштинске сарадње на 
новим основама, али о томе 
више у другим текстовима.

Са потписивања Протокола 2017 године у Краљеву



Да ли нас је, све до 
катастрофалних поплава које 
су задесиле Србију маја 
2014. године, пратила она 
народна клетва „Да Бог да 
имао па немао!“ или смо 
сами, својим немаром 
уништили систем цивилне 
заштите какав је постојао у 
Југославији до краја 
осамдестих година, свеједно 
је са становишта исхода.

А исход тог беспотребног 
девастирања једног система 
је, бар до 2010. године, био 
да немамо цивилну заштиту. 
Ту болну и отрежњујућу 
чињеницу схватили смо 
суочивши се са великим 
размерама штете изазваним 
поплавама када смо били 
принуђени да ангажујемо 
војску за спашавање људи и 
материјалних добара, јер 
јединица цивилне заштите 
није било.

Док смо ми, на почетку 
транзиције друштва из 
социјалистичког у 
капиталистичко, на цивилну 
заштиту гледали као на 
рецидив прошлости и 
социјализма, европске земље 
су тај систем схватале веома 
озбиљно и изучавале су 
искуства организације 
цивилне заштите у 

РАЗВОЈ СИСТЕМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 НА НОВИМ ОСНОВАМА 
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Југославији.
Због тога смо и дочекали 

да у поплавама 2014. нема 
обучених људи за прво 
реаговање иако је, рецимо, 
пре само тридесет година у 
Београду, системом обуке у 
оквиру цивилне заштите било 
обухваћено око 300.000 
становника!
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Требало је, најпре, да 
осетимо добробити европске 
солидарности кроз 
механизам ЕУ за цивилну 
заштиту маја 2014. да би смо 
годину дана касније 
потписали Споразум о 
приступању Србије 
Механизму ЕУ за цивилну 
заштиту који је, кроз 

Кординациони центар за 
реаговање у ванредним 
ситуацијама, даноноћно у 
приправности и надгледа 
ниво ризика од несрећа 
широм света.

На тај начин, од те године, 
нама су на располагању 
ресурси и још драгоценија 
експертиза земаља ЕУ као и 
учешће на обукама и у 
системима за рано 
упозоравање које финансира 
Европска унија.

Додуше, Србија је још 
2009. године усвајањем 
Закона о ванредним 
ситауцијама који је, до сада, у 
два наврата „поправљан“ 
поставила концепт модерног 
система заштите и 
спасавања.

Овако устројени систем 
има својих, одређених, 
концепцијских недоумица, а 
једна од њих тиче се и места 
и улоге система цивилне 
заштите који је, извесно је, 
сегмент, подсистем, система 
заштите и спасавања, али 
који није, за разлику од неких 
других подсистема (на 
пример систем 
обавештавања и 



узбуњивања) као посебан 
систем.

Постојећа, монотипска, 
организација система 
заштите и спасавања на 
локалном нивоу стога је и 
највећи проблем за 
функционисање цивилне 
заштите, јер она не уважава 
постојеће, бројне 
различитости између 
локалних самоуправа. 
Тачније таква организација 
намеће да све локалне 
самоуправе, без обзира на 
своје реалне материјалне и 
кадровске капацитете морају 
имати исте организационе 
форме и исте органе што у 
пракси доводи до значајних 
одступања са директним 
последицама по 
функционалност и 
сврсисходност како 
интегрисаног система 

7

заштите и спасавања тако и 
цивилне заштите као 
подсистема.

Цивилна заштита на нивоу 
локалних самоуправа је, и 
због тога, сегмент, део, 
подсистем интегрисаног 
система заштите и спасавања 
који можемо назвати 
„недостајућом кариком у 
ланцу“.

Тим више је Споразум о 
сарадњи у области смањења 
ризика од катастрофа и 
послова развоја цивилне 
заштите градова и општина у 
сливу Западне Мораве, као 
нормативни оквир за 
институционализацију 
сарадње локалних 
самоуправа, значајнији.

Јер он својим решењима, 
ослоњеним на измењени 
Закон о локалној самоуправи, 
у великој мери, потире 
слабости монотипске 
организације система 
заштите и спасавања на 
локалном нивоу 
омогућавајући функционалну 
и ефикасну интеграцију 
постојећих, пре свега 
кадровских, ресурса локалних 
самоуправа удружених у слив 
Западне Мораве и друге 
сличне асоцијације.



Са панела о међуопштинској сарадњи
Споразум о сарадњи у 

области смањења ризика од 
катастрофа и послова развоја 
цивилне заштите градова и 
општина у сливу Западне 
Мораве је, може се рећи, 
својеврсно финале 
вишегодишњих, сложених, 
мултидисциплинарних и 
мултисекторских активности на 
стварању нормативних 
претпоставки за ефикасније, 
заједничко, поступање у борби 
са последицама елементарних 
непогода. То ће се, убудуће, 
остварити интегрисањем иначе 
скромних материјалних и 
кадровских ресурса локалних 
самоуправа. Међуопштинска 
сарадња је добра за регионални 
развој, односно развој целе 
Србије. Зато је неопходно да, у 
наредном периоду, држава 
успостави национални систем 
подстицаја међуопштинске 
сарадње, јер овакав вид 
сарадње доноси уштеду, 
заједништво и солидарност 
локалним самоуправама у 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 
НЕ ПОЗНАЈУ ЛОКАЛНЕ МЕЂЕ!
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нашој земљи.
Изменама и допунама 

Закона о локалној самоуправи и 
Закона о државној управи 
учињеним у Народној 
Скупштини током 2018. године 
област међуопштинске сарадње 
се уређује на нов, целовит 
начин. Раније смо имали 
могућност да општине сарађују 
само по неким питањима, 
међутим, многи од тих начина 
нису били законски регулисани. 
Усвајањем измена и допуна ова 
два закона постало је кључно 
то да је отворен простор да се 
сви послови локалне 
самоуправе заједнички 
обављају међуопштинским 
партнерствима. Дакле, не само 
изворни, већ и поверени 
послови могу да се реализују на 
овај начин.

Кроз процес креирања 
модела, у оквиру Сталне 
конференције општина и 
градова као асоцијације 
локалних самоуправа, 
искристалисала су се два 

основна модела међуопштинске 
сарадње један је оснивање 
заједничке службе, а други је 
уступање послова једне 
општине другој.

Општине и градови у Сливу 
Западне Мораве су се одлучили 
за модел оснивања заједничке 
међуопштинске службе за 
ефикасније вршење изворних и 
поверених им послова у области 
смањења ризика од катастрофа 
и послова развоја цивилне 
заштите. Осамнаест градова и 
општина из слива Западне 
Мораве одлучило се да сарађује 
на смањењу ризика од поплава.

Говрећи на панелу 
“Међуопштинска сарадња у 
Србији - правни оквир и добра 
пракса”, који је одржан у оквиру 
47. скупштине Сталне 
конференције градова и 
општина Здравко Максимовић, 
руководилац Одељења за 
послове цивилне заштите у 
Граду Краљеву, указао је да је 
ова међуопштинска сарадња 
директна последица 



47. Скупштина СКГО у знаку афирмације међуопштинске сарадње
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елементарне непогоде - 
поплава из 2014. године. Те 
године, додао је, градови и 
општине нису имали широко 
одређен појам међуопштинске 
сарадње, што је промењено 
Изменама и допунама Закона.

„Када се десе катастрофе, 
оне не заобиђу ни основне 
комуналне делатности, тако да 
у том контексту 2014. били смо 
пред поразом. Две године смо 
трагали за најбољим моделом 
сарадње. То није само питање 
локалних самоуправа, већ је и 
питање привреде, невладиног 
сектора, свих институција и 
појединаца који могу да 
допринесу међуопштинској 
сарадњи од које уједно и 
зависе“, навео је Максимовић.

Како је рекао, направљена је 
једна функционална сарадња 
као одговор на све будуће 
ризике које катастрофе могу да 
сервирају, а све у заштити онога 
што може да буде угрожено - 
људски животи и имовина.

„Битан детаљ је и значајна 
подршка СКГО и Министарства 
државне управе и локалне 
самоуправе, али и Канцеларије 
за управљање јавним 
улагањима, УНДП, Светске 

Банке... Кроз вишедеценијски 
рад ових међународних 
организација могли смо да 
видимо њихова искуства када 
су у питању катастрофе. Нама 
је отежавајућа околност било то 
што нисмо имали успешне 
моделе на које смо могли да се 
угледамо. Наш модел је сада 
под лупом светских 
организација“, објаснио је 
Максимовић.

У смислу малих капацитета, 
додао је, ова међуопштинска 
сарадња представља „бисер“ 
које су катастрофалне поплаве 
из 2014. избациле.

Упитан шта је био највећи 
изазов у успостављању 
сарадње, с обзиром да се ради 
о 18 локалних самоуправа, 
Максимовић је рекао да је 
најтежи део био представљање 
будућег концепта организације и 
планирања када је реч о 
смањену ризика од катастрофа.

„Због тога смо провели две-
три године само у припреми 
претходног протокола о 
сарадњи, а после још две 
године на припреми споразума. 
Али, све ће то учинити да ови 
споразуми опстану и трају“, 
нагласио је Максимовић. Према 

његовим речима, до сада је 
потписано пет протокола и један 
споразум о међуопштинској 
сарадњи када је реч о сливу 
Западне Мораве. Он се нада да 
ће укупно бити 10 споразума 
који ће обухватити све или бар 
већину локалних самоуправа у 
Србији.

Недостајућа карика на којој 
треба радити у наредном 
периоду јесте цивилна заштита. 
Некада смо је имали и дичили 
се тим системом. Олако смо се 
одрекли система цивилне 
заштите. Надајмо се да ћемо и 
кроз образовни сисатем и друге 
институције успети да 
успоставимо систем цивилне 
заштите, јер је то једини 
ефикасан одговор на 
катастрофе. Искуства за 
ванредне ситуације и 
управљање ризицима, у 
сарадњи са другим локалним 
самоуправама, треба да се 
усмере ка превентивном 
деловању. Овај споразум слива 
Западне Мораве користи свима 
који су на том речном потезу. 
Рад тек предстоји... Крајњи 
бенефити су добробит грађана, 
појефтињење услуга, 
побољшање квалитета живота.
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Заглављене у траумама 
неконзистентних транзиционих 
промена које су неоправдано 
дуго трајале у Србији локалне 
заједнице, удружене у 
формате општина и градова, 
су најмање пажње, времена и 
свих других ресурса 
поклањале очувању система 
цивилне заштите. 
Трауматична искуства из 
разорних поплава маја 2014. 
године и јуна 2016. године 
снажно су утицала на потребу 
промене праксе (не)сарадње 
локалних самоуправа у Србији 
и односа према оним 
деловима локалних јавних 
управа који требају да 
планирају и припремају 
деловање једне локалне 
самоуправе у „не дај Боже 
ситуацијама“.

И као што то рече један од 
иницијатора тих промена на 
локалном нивоу, поплаве из 
2014. јесу разорно деловале 
на економски и укупни 
друштвени развој Србије, али 
су „избациле“ и један драгуљ, 
а то је неупитна потреба 
промене у понашањима и 
јачање међуопштинске 
сарадње зарад снажења, 
иначе, (пре)скромних 
капацитета за планирање и 
поступање општина и градова 
у ванредним ситуацијама.

И бројне међународне 
организације и владе 
појединих европских земаља 
су од првог дана подржавале 
и подстицале, на разне 
начине, процесе сарадње 
локалних самоуправа у Србији 
на новим, принципима и 
основама примереним 
обједињавању њихових 

ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 
ПОДРЖАО САРАДЊУ ОПШТИНА И ГРАДОВА У СРБИЈИ

кадровских и материјалних 
капацитета за  квалитетнију 
превенцију и ефикасније 
поступање у ванредним 
ситуацијама узрокованим 
елементарним непогодама као 
локалним последицама 
глобалног феномена 
климатских промена.

Једна од њих је и Програм 
Уједињених нација за развој 
(УНДП). Зато смо их замолили 
да нам одговоре на неколико 
питања:

КВН - Када је почела и кроз 
које се форме све 
манифестовала подршка 
ваше организације / 
институције активностима 
на удруживању капацитета 
локалних самоуправа и 
њихових јавних управа у циљу 
јачања њихових 
нормативних, кадровских и 
материјалних капацитета за 
заједничко деловање у борби 
са последицама климатских 

промена?

- Програм Уједињених 
нација за развој (УНДП) је 
препознао рањивост локалних 
заједница у Србији на 
климатске промене, као и 
њихове ограничене кадровске 
и финансијске капацитете у 
процесу прилагођавања у том 
процесу. Имајући у виду и 
наше стратешко опредељење 
кроз глобалне циљеве 
одрживог развоја, међу којима 
су одрживи градови и 
заједнице, као и акција за 
климу, започели смо више 
пројеката у сарадњи са 
локалним самоуправама. 
Након поплава у 2014. години, 
уложени су велики напори у 
изградњу капацитета и јачање 
институција, као и 
успостављање система за 
смањење ризика од 
катастрофа. У оквиру 
регионалног двогодишњег 
пројекта СЕЕ УРБАН, 2016. 

Један од првих скупова у организацији УНДП
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Жарко Петровић, Тим лидер УНДП за витални развој

године је успостављен 
јединствен модел удруживања 
и сарадње јединица локалне 
самоуправе на нивоу речних 
сливова, ради ефикаснијег 
смањења ризика од 
катастрофа: поплава, 
клизишта, шумских пожара, и 
сл. 

До децембра 2018. године у 
Србији је потписано пет 
протокола о сарадњи на 
локалном нивоу у области 
смањења ризика од 
катастрофа, који окупљају 
више од 60 градова и 
општина. 

Један од протокола се 
односи на слив Западне 
Мораве коме припада и град 
Краљево. Током 2019. године 
у оквиру пројеката које 
спроводи Министарство 
заштите животне средине уз 
финансијску подршку ГЕФ-а, 
припремљена су три локална 
акциона плана за 
прилагођавање на измењене 
климатске услове за Уб, 
Зрењанин и Краљево и 
одржане су радионице за све 
заинтересоване ЈЛС које су 
потписале протоколе о 
сарадњи на нивоу сливова у 
циљу јачања капацитета ЈЛС 
за припрему локаних планова 
прилагођавања на измењене 
климатске услове.

У току је петогодишњи 
пројекат “Локални развој 
отпоран на климатске 
промене” који спроводимо у 
сарадњи са Министарством 
заштите животне средине и 
финансијску помоћ Глобалног 
фонда за животну средину 
(ГЕФ). Град Краљево 
учествује и у Климатском 
Инкубатору и акцелератору 
успостављеним у оквиру 
пројекта са изабраним 
идејама у оквиру изазова 

отворених података и изазова 
за иновативне идеје и 
решења. 

Кроз овај механизам 
обезбеђена је менторска и 
експертска подршка 
укључујући израду Претходне 
студије изводљивости о 
могућности коришћења дрвне 
биомасе у МЗ Ушће и Студије 
о елементима за 
успостављање функционалног 
система праћења и ране 
најаве шумских пожара на 
територији града Краљева.

КВН - Ваша кратка оцена 
спроведених активности са 
фокусом на оцену остварене 
сарадње са локалним 
самоуправама и њиховим 
репрезентима. Да ли, према 
вашем мишљењу неку од њих 
треба апострофирати као 
пример добре праксе?

- Интересовање 
локалних самоуправа за 
учешће у пројектима који ће 
омогућити реализацију 
њихових креативних и 
иновативних решења на неке 

од кључних климатских 
проблема у локалној заједници 
показало нам је да постоје 
одличне идеје, неке од њих су 
већ у фази имплементације, 
док је другима потребан 
поуздан партнер који би 
омогућио њихову реализацију. 
У оквиру пројекта “Локални 
развој отпоран на климатске 
промене” на Изазов отворених 
података је пристигло 15 
пријава из општина и градова 
у Србији са пројектима који ће 
допринети смањењу гасова са 
ефектом стаклене баште, а 
међу награђенима је и 
пројекат Града Краљева “Keep 
in touch” који предвиђа 
прикупљање података од 
значаја за планирање 
пројеката из области 
енергетске ефикасности. На 
изазов за иновације је 
конкурисало 16 пројеката 
локалних самоуправа, а од два 
награђена један је и пројекат 
“Evergreen” Града Краљева 
којим се планира 
успостављање системa 
подршке раном откривању 
шумских пожара као извора 
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емисија гасова са ефектом 
стаклене баште и мапирање 
шума кроз географски 
информациони систем.

КВН - Шта је ваша 
препорука локалним 
самоуправама за унапређење 
њихове сарадње у функцији 
заједничке борбе са 
последицама климатских 
промена у наредном периоду?

- Локалне самоуправе би 
требало пре свега да оформе 
радне групе у којима ће 
учествовати сва одељења и 
јавна предузећа како би 
аспекти утицаја климатских 
промена били укључени у све 
политике, планове и програме. 

Такође, свака локална 
самоуправа треба да развија 
сопствене капацитете за 

израду и примену пројеката 
али истовремено да на 
регионалном нивоу постоји 
размена искустава, ресурса и 
развој регионалних 
стратешких докумената. Свака 
локална самоуправа треба да 
укључи своје грађане, али и 
приватни сектор. 

КВН - Који су највећи 
изазови који их у томе 
очекују? Били би смо вам 
захвални ако би сте нам, уз 
одговоре на ова питања 
доставили и неку вашу 
фотографију насталу током 
спровођења активности и 
сарадње са другим актерима 
укљученим у поменуте 
активности.

- Последице климатских 
промена су већ видљиве на 

локаном нивоу и локалне 
самоуправе улажу велике 
напоре у јачању одговора на 
измењене климатске услове. 
Свакако је неопходно даље 
јачање административних, 
кадровских капацитета, али и 
тренинзи и обуке у складу са 
новим праксама и 
стандардима. 

Такође, локалне 
самоуправе треба активније да 
учествују у припреми пројеката 
на основу којих се могу добити 
финансијска средства из 
националних, регионалних и 
европских фондова за 
реализацију пројеката који 
доприносе смањењу емисија 
гасова са ефектом стаклене 
баште и повећању локалних 
капацитета за заједничко 
прилагођавање на измењене 
климатске услове.

Део дониране опреме за спашавање
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