Стратегија заштите од пожара за период од 2012. до 2017. године
Влада Републике Србије усвојила је у марту 2012. године Стратегију заштите од пожара
за период од 2012. до 2017. године. Стратегија треба да унапредитит заштиту од пожара
превентивним деловањем и применом мера безбедности свих субјеката и информисаност
грађана. Створиће се основ за ефикаснију заштиту људи и материјалних добара, боље ће се
уредити организација и оспособљеност ватрогасно-спасилачких јединица, створиће се основ за
ефикаснију примену техничких прописа, појачати одговорност субјеката заштите од пожара и
уредити друга питања.
Ради праћења спровођења Стратегије планирано је одговарајуће радно тело, које још
увек није формирано. Временски рок трајања Стратегије није дефинисан, односно није
прецизирана година престанка важења. Финансијска средства за реализацију циљева
Стратегије обезбеђују се из буџета Републике Србије, јединица територијалне аутономије и
јединица локалне самоуправе, Фонда за ванредне ситуације и других прихода у складу са
законом и другим прописима.
Стратегија је у сагласности са Стратегијом националне безбедности и Националном
стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Уочено је доста проблема у области заштите од пожара, од којих ћемо навести само
неке проблеме: многи објекти су изграђени у близини стамбених зона, без заштитних појасева у
односу на објекте у близини, са малим складишним просторима и неадекватним приступом за
ватрогасна возила; саобраћајна инфраструктура је незадовољавајућа; муниција, експлозив,
експлозивне материје, као и хемикалије и опасни отпад, неправилно се складиште; недовољна
припремљеност субјеката заштите од пожара за спровођење превентивних мера; неразминиран
део територије Републике Србије од касетне муниције; систем метеоролошких осматрања у
шумским подручјима, као и методологија за прогнозу индекса опасности од појаве шумских
пожара потребно је унапредити; здравствени систем је потребно процедурално уредити у овој
области, попунити људством, опремити медикаментима и санитетским материјалом за пружање
хитне медицинске помоћи у случајевима пожара, као и адекватном опремом и возилима,
пропорционално у свим здравственим установама на територији Републике Србије; недовољна
попуна ватрогасно-спасилачких јединица квалитетним, стручним и психофизичким
оспособљеним људским ресурсима за обављање послова заштите, укључујући и ангажовање
особа са инвалидитетом; број ватрогасаца - спасилаца је испод европских стандарда; опрема и
возила, посебно она која су неопходна за техничке интервенције са опасним материјама, не
покривају адекватно територију Републике Србије.
Основни циљ Стратегије је стварање нових и унапређење постојећих услова за
свеукупан привредни и социјални напредак на бази дугорочног унапређења заштите од пожара.
Такође, Стратегија има за циљ и увођење заштите од пожара у све друге стратегијске планове
Републике Србије, а самим тим и интеграцију заштите од пожара у све области целовите
стратегије Републике Србије, а касније у целокупну политику, програм и све развојне планове и
пројекте.
Области и просторне целине Стратегије у којима треба остварити организационотехничке циљеве заштите од пожара су: нормативна регулатива, превентивна заштита,
реактивно деловање, област сарадње свих фактора, а посебно сарадња са међународним
чиниоцима и сагледавање капацитета у знању, вештинама и потребној опремљености.
Поред основних циљева, у оквиру области су дефинисани и специфични циљеви:
донета нова законска решења, унапређен систем превентивне заштите, унапређен
метеоролошки мониторинг и прогноза метеоролошких услова за појаву пожара у шумским
подручјима, обезбеђена функционална интеграција свих служби, побољшана сарадња,
координација и расположивост информацијама, унапређена брзина и ефикасност реаговања,
напређена међународна и регионална сарадња, побољшано знање и техничка опремљеност
субјеката заштите од пожара, развијена безбедносна култура грађана.
Иако је планиран, акциони план за спровођење ове стратегије није усвојен.
Цео текст стратегије можете наћи овде

