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Превенција као одговор на ванредне ситуације
Светски дан цивилне заштите - 1. март, свечано је обележен у нашем граду,
у организацији Одељења за ванредне ситуације у Краљеву и Одељења за
послове цивилне заштите Градске управе града Краљева. Поред презентације
кроз коју су представљени улога и значај цивилне заштите и специјализованих
јединица цивилне заштите, уручене су и захвалнице појединцима и установама
који су својим залагањем помогли развој цивилне заштите у протеклом периоду.
Како је истакао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, наш град је у
области цивилне заштите вероватно једна од најуспешнијих јединица локалне
самоуправе у земљи.
„У прилог томе говори наше одељење које је формирано искључиво у сврхе
цивилне заштите, као посебна организациона јединица у Градској управи, као и то
што у Градском већу имамо члана који је задужен искључиво за ову област. То
смо урадили због проблема који смо имали претходних година - земљотреса са
разорним последицама, поплава, елементарних непогода које се циклично
понављају“, образложио је градоначелник.
Он је истакао да је град започео превентивно деловање и да, као резултат,
имамо потписан споразум о сарадњи са градовима и општинама у сливу Западне
Мораве.
„Више бих волео да наше деловање остане на нивоу превентивног и да
немамо никаквих могућности за показивање увежбаности и знања за деловање у
оним ситуацијама за које нико не би волео да се догоде и да се понављају. Надам
се још бољој сарадњи са свим релевантним актерима, али на превенцији, а не
отклањању последица елементарних непогода“, нагласио је градоначелник.
Према речима руководиоца Одељења за послове цивилне заштите Здравка
Максимовића, кренуло се у изградњу једног система за који се очекује да ће моћи
да адекватно одговори на све ризике. Он је истакао важну улогу грађана, који су
препознали потребу да учествују у овом систему, али и Предшколске установе и
основних школа на територији нашег града.
„Град Краљево има више од 300 припадника јединица цивилне заштите
опште намене и мрежу повереника цивилне заштите у више од 20 месних
заједница. Оптималан број оних који би носили униформу цивилне заштите је 600,
али је немогуће у свакој месној заједници формирати јединице у пуном обиму, јер
нема свако село неопходан број људи да би те јединице могле да функционишу.
Кроз мрежу повереника и наш ангажман на терену покушаћемо то да
надоместимо. Надамо се да ћемо до 2020. године овим темпом успети да
изградимо читав систем“, рекао је Максимовић, истичући да ће опремање, обуке и
вежбе цивилне заштите бити настављени, као и да ће ове године акценат бити на
мерама противпожарне заштите, пре свега када су у питању шумски пожари.
За помоћ развоју цивилне заштите на територији нашег града, захвалнице
су данас уручене заменици в.д. директора Канцеларије за управљање јавним
улагањима Сандри Недељковић, Дарку Дрндићу из Сталне конференције градова
и општина и повереницима цивилне заштите Драгану Шиљковићу, Бојану

Милутиновићу, Оливери Николић и Драгану Јевремовићу, као и директорки
Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Габријели Чмерић.
Повереници цивилне заштите кажу да ово признање представља
сатисфакцију да је неко препознао њихово ангажовање. Након обуке, њихов посао
је превентива и да обавесте јавност и одреде приоритетне категорије група и
критичне тачке на терену у ванредним ситуацијама.
За менаџера саветодавног центра Сталне конференције градова и општина
Дарка Дрндића захвалница је велика част, али, како је истакао, он је „само радио
свој посао“.
„Као представник асоцијације градова и општина, размењујем добру праксу
између градова и општина. С обзиром на то да је ово добра, заправо, најбоља
пракса из области цивилне заштите, мени није било тешко да ту праксу даље
ширим. Ако успемо да добијемо само 30 одсто онога што смо некада имали када
је систем цивилне заштите у питању, ми ћемо бити међу лидерима у региону“,
поручио је представник СКГО.
Начелник Одељења за ванредне ситуације у Краљеву Радоица Кочовић
сматра да су све ванредне ситуације које су се дешавале последњих година
показале оправданост одлуке Владе Републике Србије да, преко МУП-а односно
Сектора за ванредне ситуације, поново успостави систем цивилне заштите.
„Константном обуком припадника и попуном, пре свега, специјализованих
јединица Сектора за ванредне ситуације и њиховим опремањем, систем доводимо
на виши ниво на којем ће бити спреман да одговори на све недаће“, каже Кочовић,
истичући да су те јединице додатна снага и помоћ професионалцима Сектора за
ванредне ситуације, односно спасиоцима и ватрогасцима у деловању у тим
ситуацијама.
Он је овом приликом апеловао на грађане да не пале растиње јер се прави
огромна материјална штета на самом земљишту, усевима, али и велика
материјална штета Сектору за ванредне ситуације који ангажује људе и технику.
Подаци указују на то да је за више од 90 одсто пожара узрок људски
фактор. У последња два дана, према речима Кочовића, догодила су се 24 пожара
на зони одговорности краљевачког одељења за ванредне ситуације, која су
успешно локализована.

