Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
Народна скупштина Републике Србије донела је 18. новембра 2011. године Националну
стратегију заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Национална стратегија треба да обезбеди ефикасан и ефективан систем заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама. Смањење ризика од катастрофа захтева снажну
институционалну основу, која се може постићи кроз јачање капацитета, добро управљање,
промоцију одговарајућих програмских политика и законодавства, олакшани проток
информација и ефикасне координационе механизме.
За праћење и координацију спровођења Националне стратегије одговоран је
Републички штаб за ванредне ситуације, који функционише као Национална платформа за
смањење ризика од катастрофа. Временски рок трајања Стратегије није дефинисан, односно
није прецизирана година престанка важења.
Реализација Националне стратегије финансираће се средствима из буџета Републике
Србије, Буџетског фонда за ванредне ситуације и других извора у складу са законом. У оквиру
сарадње са међународним партнерима могуће је планирати донације и заједничке пројекте који
имају за циљ пружање подршке у реализацији циљева Националне стратегије.
Национална стратегија је повезана како са националним, до тада усвојеним,
стратешким документима (Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску
унију, Национална стратегија одрживог развоја, Стратегија националне безбедности Републике,
Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период 2010-2015. године,
Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до 2015. године), тако и са међународним стратешким оквиром
(Миленијумски циљеви развојаУједињених нација и Хјого оквир за деловање 2005–2015: Развој
отпорности нација и заједница на катастрофе, Стратегија унутрашње безбедности Европске
уније и Стратегија Европске уније за подршку смањењу ризика од катастрофа у земљама у
развоју).
Ванредне ситуације, проузроковане природним непогодама или људским активностима,
свакодневно односе много људских живота и на различите начине уништавају и деградирају
животну средину, узрокујући велику материјалну штету и губитке. Ризик од катастрофа
постоји у сваком друштву, јер катастрофе успоравају одрживи развој друштва у целини, а
њихова појава у једном региону може да проузрокује штете у неком другом региону и обрнуто.
Регион југоисточне Европе је све више угрожен разним врстама природних опасности
(поплаве, суше, екстремно високе температуре, земљотреси, клизишта, олујне непогоде, итд.),
техничко-технолошким несрећама, дејством опасних материја и других стања опасности.
Глобалне климатске промене такође доприносе уништавању животне средине, са штетним
утицајем на здравље људи, опстанак многих природних врста и културно наслеђе.
Националном стратегијом је дефинисана визија – развијен, свеобухватан, ефикасан и
ефективан систем за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других несрећа
интегрисаним управљањем ванредним ситуацијама у Републици Србији којим се доприноси
повећању безбедности и одрживом развоју у региону.
Успостављање ефикасног и ефективног система заштите и спасавања оствариће се кроз
стратешке области усклађене са Хјого оквиром за деловање:
 обезбедити да смањење ризика од катастрофа постане национални и локални приоритет са
јаком институционалном основом за спровођење;
 идентификовати, процењивати и пратити ризике и побољшати рано упозорење;
 користити знање, иновације и образовање у циљу изградње културе безбедности и
отпорности на свим нивоима;
 умањити факторе ризика;
 припремити се за случај катастрофе ради ефикасног (хитног) реаговања на свим нивоима.
За сваку стратешку област дефинисани су стратешки циљеви. За спровођење Националне
стратегије планирана је израда акционог плана у року од шест месеци од дана усвајања
Националне стратегије. Међутим, акциони план још увек није усвојен.
Цео текст стратегије можете наћи овде

