Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода
Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Влада је усвојила је 19.
децембра 2014. године. Циљ Националног програма јесте изградња адекватног дугорочног система
управљања ризицима од елементарних непогода у земљи, на коме би различите институције
сарађивале и заједно радиле на смањењу ризика и ефикаснијем реаговању на непогоде.
Оквир Националног програма садржи шест компоненти са активностима које се могу
имплементирати и финансирати из средстава донатора и развојних партнера:







Компонента бр. 1: Изградња и развој институција
Компонента бр. 2: Идентификација и праћење ризика везаних за елементарне непогоде
Компонента бр. 3: Структурно и неструктурно смањење ризика
Компонента 4: Системи раног упозоравања и спремности
Компонента бр. 5: Стратегија финансирања у случају ризика
Компонента бр. 6: Ефикасан опоравак

За спровођење Националног програма задужен је Надзорни одбор, који ће надгледати све
активности из Националног програма, а чиниће га представници релевантних министарстава Владе
Републике Србије, донатора, Уједињених нација и Светске банке. Канцеларија за помоћ и обнову
поплављених подручја (сада Канцеларија за јавне инвестиције), биће задужена за започињање
процеса и координацију спровођења активности из Националног програма. Надзорни одбор ће
одобравати редослед активности по приоритетима и сачињавати годишњи план рада.
Национални програм ће се финансирати из различитих механизама финансирања: Мултидонаторстки фонд, Глобални фонд за умањење елементарних непогода и опоравак, Предприступни
фонд за помоћ Европске уније 2014, Осигурање против ризика од елементарних непогода
Швајцарског државног секретаријата за економске послове, Програм урбаног партнерства Аустрије
и Светске банке и Програм Уједињених нација за развој. Процењена финансијска средства дата
су у Акционом плану за спровођење Националног програма управљања ризиком за период од 2017.
до 2020. године. Процена је да је за изградњу ефикасног система за управљање ризицима у периоду
2017-2020. потребно издвојити 1.1 млрд. евра. Из буџета Републике Србије обезбеђено је 341.528
евра, а из међународне развојне помоћи и зајмова 68.721.740 евра.
За спровођење Националног програма усвојен је Акциони план 3. марта 2017. године, који је
оријентисан на резултатима. Дефинисани су општи циљ и 6 посебних циљева са одређеним
индикаторима за њихово мерење. Посебни циљеви се остварују спровођењем мера, у оквиру којих
су дефинисани резултати, активности, индикатори, одговорна институција и партнери, рокови за
реализацију активности, издвојени ресурси (обезбеђена средства) и потребни ресурси.
Национални програм и АП усаглашени су са следећим усвојеним стратешким документима:
Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број
86/2011), Национални програм заштите животне средине (Службени гласник РС” број 12/10),
Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС”, број 57/08), Акциони план за
поглавље 24, Програм метеоролошких и хидролошких развојно истраживачких активности за
период 2013-2017 („Службени гласник РС”, број 106/13).
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