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Наглашавајући чињеницу да је број елементарних непогода и изазваних 
катастрофа у порасту, као и њихов обим и разорност, и чињеницу да ће број и 
разорност катастрофа вероватно наставити да расте; 
Препознајући важност ефикасне превенције катастрофа у циљу заштите и 
спасавања људских живота и заштите животне околине, материјалних добара и 
културног наслеђа; и с тим у вези истичући важност регионалне и међународне 
сарадње и заједничког деловања по питању смањења ризика од катастрофа и 
превенцији катастрофа; 
Наглашавајући чињеницу да су првенствено Владе држава одговорне за заштиту 
својих грађана; и с тим у вези истичући потребу за међуресорним приступом како 
би се унапредио позитиван исход и наглашавајући потребу за унапређењем 
активности свих релевантних актера и на свим нивоима; 
Позивајући се на Хјого оквир за деловање 2005-2015: Јачање отпорности 
нација и заједница на катастрофе, који пружа договорени међународни оквир за 
смањење ризика од катастрофа; 
 
 
Конференција је усвојила следеће закључке:  
 
 

1) Препознаје чињеницу да је коначни циљ превенције катастрофа да, кад год је 
то могуће, спречи да до катастрофе дође, и да умањи њихове последице и сведе 
на минимум њихов социјални, економски и еколошки утицај; 

2) Наглашава да превентивне активности треба да буду засноване на постојећем 
знању, узимајући у обзир активности које се већ спроводе у региону jуго-
источне Европе уз подршку Руске Федерације и неколико земаља чланица 
Европске уније, да употпуне и даље подрже националне иницијативе и сарадњу 
између држава, да избегну дуплирање и да се уклопе са већ постојећим 
националним и међународним активностима; 

3) Препознаје значајан допринос, који регионална сарадња и сарадња између 
различитих држава које су суочене са истим или сличним ризицима може да 
пружи ефикаснијем оквиру за превенцију катастрофа; 

4) Наглашава да Оквир за формирање Регионалног центра за ванредне ситуације 
у Нишу треба да подржи и имплементира размену података и знања у вези са 
катастрофама и њиховим утицајем на друштво, економију и екологију, и 
развије најбоље праксе и методе за превенцију катастрофа; 



 
5) Позива државе учеснице Министарске конференције да:  

 
Изразе своју спремност да ангажовањем сопствених средстава и/или људских 
ресурса учествују у успостављању Регионалног центра за ванредне ситуације 
у Нишу, заједнички радећи на активностима у складу са овим документом, 
укључујући предлоге за реализацију активности у вези са превенцијом 
катастрофа као што су размена искуства и најбољих пракси. Нове иницијативе 
треба да буду у складу са осталим релевантним регионалним иницијативама и 
у складу са приоритетима Хјого оквира за деловање.  

 
 
 
 
 


