СВРХА ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ СИСТЕМА
ЗА НАЈАВУ И УПОЗОРЕЊА
РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ
Сврха вишенаменског Хидрометеоролошког система за рану најаву и упозорења
Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ Србије), као интегралног
дела националног система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, јесте да
перманентно, 24 сата, 7 дана у недељи, врши систематско праћење, анализу и
прогнозу стања и промена времена, климе и вода на територији Републике Србије,
да благовремено издаје и врши дисеминацију најава, упозорења и ванредних
информација о опасним метеоролошким и хидролошким појавама и елементарним
непогодама и тиме доприноси заштити људи и материјалних добара и смањењу
ризика од природних катастрофа.
С обзиром на све осетније деловање климатских колебања у облику непогода
појачаног интензитета и учесталости као што су поплаве, олује, топлотни таласи,
суше и шумски пожари, РХМЗ Србије је успоставио оперативне системе
метеоаларм и хидроаларм као део метеоаларм система (Severe weather warnings
system for Europe) Европске уније и Европског система за најаву поплава (European
Flood Alert System – EFAS). Такође је у оквиру Хидрометеоролошког система за
најаве и упозорења успостављен и Систем климатског бдења за праћење и прогнозу
суше, шумских пожара, топлотних таласа и осталих метеоролошких и климатских
екстремних појава, као и систем за анализу и мапирање ризика од метеоролошких
непогода, чиме је остварен значајан напредак у развоју Хидрометеоролошког
система ране најаве и упозорења.
Неповољне и опасне хидрометеоролошке појаве и елементарне непогоде могу
угрозити сигурност људи, нанети енормну материјалну штету, угрозити саобраћај
и друге облике комуникације, узроковати поремећај у снабдевању становништва
храном, водом, топлотном и електричном енергијом итд., односно могу
проузроковати крупне поремећаје, па чак и прекиде у нормалним дневним
активностима становништва, што указује да Хидрометеоролошки систем за ране
најаве и упозорења РХМЗ Србије има кључну улогу у националнм активностима
управљања ризицима од непогода.
Подаци и информације метеоаларм и хидроаларм електронских система ране најаве
и упозорења који су развијени у оквиру Хидрометеоролошког система ране најаве и
упозорења РХМЗ Србије, перманентно се објављују и ажурирају на Метеоаларм
интернет страници РХМЗ Србије. Републички хидрометеоролошки завод и његови
запослени ни у ком случају неће бити одговорни поједином кориснику, или било
којој трећој страни, за било какву директну, индиректну, случајну, последничну,
посебну, примерену или било коју другу штету, или изгубљену добит, која
произлази из употребе, погрешне употребе или злоупотребе информација или
података које можете наћи на интернет адреси РХМЗ Србије: www.meteoalarm.rs.

