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Полиција је у поплавама
показала пожртвовање 

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић о 
раду током ванредне ситуације, кадровским променама и 
плановима

Дужност нам је да 
оправдамо поверење 
грађана у полицију

Обележен Дан полиције, слава и Дан Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије

МУП добио нове 
руководиоце 

Именовани државни секретари, шеф Кабинета и 
шефови два бироа у овој организационој јединици

Сваки спасен живот
био је победа

Све јединице нашег министарства биле су на терену 
током катастрофалних поплава



ИНТЕРВЈУ

 Тек што је пред посланицима пот-
писао заклетву и званично преузео 
ресор унутрашњих послова, министар 
др Небојша Стефановић нашао се 
пред великим изазовом. Није стигао 
ни да се добро упозна са најближим 
сарадницима и начелницима, а већ је 
из кабинета морао да се пресели на 
терен. Србију су погодиле незапамћене 
поплаве, били су угрожени људски 
животи, страдале су куће.
 Министарство унутрашњих послова 
имало је кључну улогу у евакуацији и 
спасавању људи, а у првим сатима, када 
су Колубара и Тамнава носиле све пред 
собом, министар је са припадницима 
МУП-а већ био на првој линији одбране. 
На тој позицији остао је све док и 
последњи угрожени грађанин није 
пребачен на сигурно. 
 Сумирајући утиске након непуна 
три месеца на челу Министарства 
унутрашњих послова, др Небојша 
Стефановић истиче да је веома поно-
сан на припаднике свих организа-
ционих јединица, због показане хра-
брости, пожртвованости и људскости 
током ванредне ситуације. 

 Убрзо пошто сте одржали први 

колегијум, уследила је ванредна 

ситуација. Колико је било тешко 

водити Министарство унутрашњих 

послова у тако тешким тренуцима?

 Не могу да кажем да је ситуација била 
лака, пошто су се поплаве догодиле 
свега две недеље након што сам 
преузео дужност министра. Међутим, 

нисам могао да бирам околности, већ 
сам морао да се прилагодим. Ситуација 
је условила да, уз све редовне послове, 
на врх приоритета ставимо спасавање 
људи и имовине у поплављеним 
подручјима. Чињеница да сам све 
време био на терену убрзала је моје 
прилагођавање новом послу. У тој 
ситуацији било је позитивно што сам 
имао прилику да са великим бројем 
припадника полиције свакодневно 
будем у непосредном контакту. Видео 
сам како раде, колико су предани и 
пожртвовани, колико заправо воле 
свој посао и своју државу. Свакодневно 
смо из водене бујице извлачили 
грађане Обреновца, пробијали 
се до становника Осечине, 
обилазили Крупањ, Мали 
Зворник… Када сам видео 
колико су спремни да се 
жртвују, па чак и ризикују 
сопствени живот да би 
спасили друге, ништа ми 
није било тешко.

 Било је много на-

порних дана и не-

проспаваних ноћи. 

Када Вам је било нај-

теже?

 Било је много физич-
ки напорних дана и ком-
пликованих ситуација у 
којима човек заборави 
и на сопствену породицу. 
Од тога ми је много теже било да 
видим људе који пате, који нас 

чекају на крововима кућа и на таванима 
до којих је допирала вода. Али, како смо 
их једно по једно збрињавали, све је  

Полиција је у поплавама
показала пожртвовање 

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић о првим месецима рада
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 изгледало боље. Најболнији тренуци 
су били када смо добијали информације 
о људским жртвама. За мене је емо-
тивно био тежак сусрет са породицом 
ватрогасца Дејана Лазаревића из То-
поле, који се утопио спасавајући туђи 
живот, као и када су ме обавестили да 
је преминуо припадник САЈ-а Милан 
Гујаничић.

 Како бисте оценили рад припад-

ника Министарства унутрашњих 

послова током ванредне ситуације?

 Импресиониран сам професионал-
ношћу и преданошћу апсолутно свих 
организационих јединица МУП-а. Иако 
је било много тешких тренутака, људи 
су на терену проводили и по 30 сати, не 
желећи смену. Никада се нису пожалили 
да су гладни, жедни или уморни. 
Чим евакуишу станаре из једне куће, 
једино питање је било – где је следећа 
локација. Још једном су потврдили да 
су уз свој народ када је најтеже.

 Да ли бисте можда издвојили неку 

јединицу која се посебно истакла?

 Тешко ми је да издвојим било коју 
јединицу, јер су се сви трудили да 
дају свој максимум. Поносан сам 
на апсолутно све - од полазника 
Центра за основну полицијску 
обуку, питомаца Криминалистичко-
полицијске академије, људи из Спе-
цијалне антитерористичке јединице 
и Противтерористичке јединице, 
затим ронилаца, као и припадника 
Полицијске бригаде и свих полицијских 
управа. Задовољан сам и залагањем 
осталих запослених у Министарству 
који су желели да дају свој допринос, 
као и Сектора за аналитику, 
телекомуникационе и информационе 
технологије, који је постављао 
базне станице. Лично сам највише 
времена провео са припадницима 
Жандармерије, за које ми се у неким 
моментима чинило да је просто 
немогуће шта све стижу да ураде. 

Наравно, не треба заборавити и велико 
пожртвовање припадника Сектора 
за ванредне ситације, који су изнели 
огроман терет током поплава.

 Колико Вас је изненадила одго-

ворност и организованост јединица, 

пошто нисте имали прилике да се 

боље упознате са ресором који сте 

преузели само две недеље раније?

 Био сам један од оних које није 
изненадила храброст и одлучност при-
падника Министарства унутрашњих по-
слова, јер сам у то искрено и веровао. 
Сигуран сам и да су грађани Србије 
видели колико добрих, одговорних 
и поштених људи ради у полицији. 
Ово је била добра прилика да се неки 
ружни стереотипи потисну у страну и 
да се полиција покаже у правом светлу. 
Наравно да постоје проблеми, да 
постоје људи на које нико од нас није 

ИНТЕРВЈУ
Повећање плате

уместо помоћи

 У складу са Законом о буџету 

МУП је у обавези да закључно са 

јунском платом прекине исплату 

материјалне помоћи у износу 

од 10.000 динара. Како ће Мини-

старство надоместити ово сма-

њење примања и да ли је постојао 

начин да се исплата помоћи не 

укине?

  У разговорима са представни-
цима Министарства финансија успео 
сам да се изборим да један део тог 
новца буде урачунат у зараду, чиме 
смо обезбедили да основица плате 
у наредном периоду буде већа, 
као и да доприноси за пензијско и 
социјално осигурање запослених у 
Министарству унутрашњих послова 
буду увећани. Самим тим, једног дана 
њихове пензије биће веће. Јасно ми 
је да ће за коју хиљаду динара имати 
мања месечна примања, али на дуже 
стазе ово је боље решење, поготово 
када се има у виду да је претила 
опасност да се прекине са исплатом 
помоћи, без било каквог увећања 
зараде.
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поносан, али су они убедљива мањина.

 Верујете да ће јединство и пожр-

твовање које су исказали током по-

плава моћи да се одржи и у наредном 

периоду?

 
 Поверење које грађани имају у 
полицију морамо увећати. То можемо 
да постигнемо и већим присуством 
полиције у заједници. Оно што 
је важно да свако запамти да су 
полицајци такође део друштва, наши 
очеви, браћа и сестре, који обављају 
своју дужност како би људи у Србији 
били безбедни и сигурни. Поред 
максималног пожртвовања, затражићу 
и апсолутну преданост полиције у 
решавању најтежих кривична дела из 
области организованог криминала, 
али исто тако очекујем и поштовање 
према полицајцима који свакодневно 
обављају дужност у можда најтежим 
могућим условима.

 Већ у првим месецима сменили 

сте многе начелнике у самом врху 

полиције. Да ли су промене биле 

неопходне с обзиром на то да Ваши 

претходници нису правили тако 

оштре ‘резове’?

 Промене су увек неопходне када 
систем не функционише најбоље. И 
данас у једном делу организационих 
јединица нема добрих резултата и 
зато сам свима рекао да очекујем 
да се у кратком периоду то значајно 
поправи. Борба против организованог 
криминала мора бити озбиљнија, 
то се нарочито односи на трговину 
наркотицима. Сматрам да ту можемо 
много више учинимо и да заплењене 
количине могу бити далеко веће. Ту не 
сме бити компромиса и нема ниједног 
алибија, јер су у питању животи наше 
деце. Људима које сам већ именовао 
рекао сам да морају да имају резултате 
и да ће они бити једино мерило. Сви 
морају да схвате да нису ту зато што 

су богом дани, већ зато што се од 
њих очекују резултати. Радиће много 
боље и одговорније када знају да нису 
несмењиви.

 Да ли ће можда бити промена и на 

челу полицијских управа? 

  Биће промена и у подручним по-
лицијским управама, а једино мерило 
приликом доношења одлука биће како 
су до сада обављали посао. Промене 
руководилаца биће трајан процес, јер и 
они који буду именовани неће се дуго 
задржати на тим позицијама уколико 
немају резултате. 

 Имате ли план како да се искорени 

корупција и криминал унутар саме 

полиције, јер због несавесне мањине 

испаштају многи припадници Мини-

старства унутрашњих послова који 

поштено раде свој посао?

  Управо би неке од досадашњих 
промена требало да омогуће да се 
искорени криминал и корупција унутар 
саме полиције, јер ће озбиљни и одго-
ворни људи, који буду постављени, 
својим примером показати да се коруп-
ција и криминал у нашим редовима више 
неће толерисати. Наравно, ојачаћемо и 
Сектор унутрашње контроле. Они ће 
деловати и превентивно и репресивно. 
Сви који желе да буду полицајци да би 
се обогатили, схватиће да им није место 
у Министарству унутрашњих послова.

Уводимо каријерно 

напредовање

 Најавили сте реформу полиције, 

шта све планирате да урадите 

у наредном периоду како би рад 

Министарства унутрашњих пос-

лова био ефикаснији?

  Мислим да је једна од 
најважнијих промена коју ће донети 
нови закон о полицији, чије се 
усвајање очекује до краја године, 
увођење каријерног напредовања. 
Тиме се онемогућава да они који нису 
искусили шта значи бити полицајац 
на улици и не знају шта је вођа смене, 
долазе на чело полицијских управа. 
Мени је важно да свако ко напредује 
у полицији зна шта ради и да је добро 
обучен за посао. Они који немају 
искуства у раду на терену тешко могу 
да одговоре на најтеже полицијске 
изазове.
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 Свечаност поводом нашег најважни-
јег дана уприличена је 7. јуна у Центру 
„Сава“. У земљи разореној поплавама, са 
још свежим болом због губитка колега, 
и свечаност је протекла у мирнијем 
и скромнијем тону него претходних 
година. Присутнима се обратио ми-
нистар др Небојша Стефановић, пох-
валивши јединство и безрезервно 
залагање припадника Министарства 
током незабележених поплава, уз на-
помену да такав стандард морамо да 
очувамо и убудуће, током свакодневних 
задатака.
  „Колико год су нам непроспаване но-
ћи свима тешко пале, рад на терену нас 
је зближио, био прилика да покажемо 
колико су припадници Министарства 

унутрашњих послова спремни и колико 
могу да ураде. Показали сте врхунску 
професионалност и пожртвованост, 
спасавајући даноноћно људе из поп-
лављених кућа, достављајући храну и 
лекове и на томе сам вам неизмерно 
захвалан. Још једном сте потврдили да 
је полиција уз свој народ и своју земљу 
када је најтеже“, поручио је министар 
Стефановић. 

 Директор полиције Милорад Вељо-
вић објаснио је да се ове године Дан 
полиције и Министарства обележава 
без показних вежби, јер су грађани 
Србије били сведоци свих активности 
припадника Министарства током акци-
ја спасавања.

 „У пружању помоћи свакодневно је 
било ангажовано шест до седам хиљада 
полицајаца. Нико од ових људи није 
поставио питање прековременог рада, 
нити је тражио надокнаду, што их чини 
још већим“, навео је директор Вељовић.
Свечаност је почела је интонирањем 
химне „Боже правде“.  Приказан је кра-
так филм о поплавама и ужасима који су 
задесили нашу земљу овог пролећа, али 
и о херојима, храбрим људима који су 
помогли да становници и домаћинства 
угрожених подручја остану безбедни. 
Глумац Ненад Јездић навео је примере 
јунаштва наших колега. 
 Министар Стефановић уручио је 
пиштоље као награду за храбре под-
виге: капетану полиције у Полицијској 
бригади Полицијске управе за град 
Београд Радославу Репцу, капетану 
полиције у Жандармерији Бори Гла-
довићу, заставнику полиције у Жан-
дармерији Душану Богосављевићу, 
воднику полиције - рониоцу Првог 
ронилачког центра Жандармерије Зо-
рану Квргићу, полицајцу I класе Спе-
цијалне антитерористичке јединице 
Дејану Митровићу, млађем воднику 
полиције I класе Противтерористичке 
јединице Богићу Вучковићу, раднику 

Дужност нам је да оправдамо 
поверење грађана у полицију

Обележен Дан полиције, слава и Дан Министарства унутрашњих послова Републике Србије

 „Показали сте врхунску профе-
сионалност и пожртвованост, 
спасавајући даноноћно људе из 
поплављених кућа, достављајући 
храну и лекове и на томе сам вам 
неизмерно захвалан. Још једном 
сте потврдили да је полиција уз 
свој народ и своју земљу када је 
најтеже“, истакао је министар 
унутрашњих послова др Небојша 
Стефановић 

ДАН ПОЛИЦИЈЕ
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Јунаци за пример

  На Дан полиције и Минис-
тарства, сетили смо се и наших 
хероја који су поклонили животе 
Србији - Дејана Лазаревића, Милана 
Гујаничића, Горана Ђорђевића и 
Часлава Миленковића. 

 Наше колеге и њихове породице 
неће пасти у заборав. На пријему у 
Кабинету министра Стефановића, 
погинулим службеницима постхум-
но су додељене плакете за изузетну 
храброст и пожртвованост у обав-
љању службене дужности, које су 
у њихово име примили чланови 
породице.
 „Показали су како се бори за 
своју земљу и своју службу. Увек 
ћемо показати да знамо да ценимо 
овакве жртве и да хероје назовемо 
правим именом, а то су људи који су 
највише дали за своју земљу“, рекао 
је министар. Њиховим породицама 
обећао је да ће о њима и он лично и 
Министарство водити рачуна и да ће 
им бити снажна подршка и ослонац. 
 Почаст им је одата и минутом 
ћутања током свечане академије.

Хеликоптерске јединице  Благоју Алек-
сићу, воднику у Полицијској бригади 
Полицијске управе за град Београд 
Раденку Кнежевићу, полицајацу - 
рониоцу у Полицијској испостави 
за безбедност на рекама Николи 
Давидовићу, полицајцу Полицијске 
управе у Ваљеву - Полицијска станица 
Уб Жарку Маринковићу, полицијском 
службенику Полицијске станице Сје-
ница Полицијске управе у Новом 
Пазару Сафету Рамовићу, самосталном 
полицијском инспектору Полицијске 
управе у Шапцу Зорану Радовано-
вићу, заменику начелника Управе за 
ватрогасно - спасилачке јединице 
Драгану Дончевском и помоћнику 
начелника Управе за ватрогасно - 
спасилачке јединице Саши Ранчићу. 
 Полазници Центра за основну по-
лицијску обуку у Сремској Каменици, 
заједно са својим старешинама и 

запосленима у Управи за образовање,  
примили су плакету за допринос који 
су дали у одбрани од поплава помажу-
ћи становништву Сремске Каменице 
и села у близини Шапца и Сремске 
Митровице. Признање за неуморан рад 
Криминалистичко-полицијске академи-
је у поплављеним крајевима примио 
је председник Студентског парламента 
Академије, студент треће године основ-

них студија, Владимир Аксић.
 Овај значајан дан обележен је и де-
филеом београдске полиције кроз 
Кнез Михаилову улицу, који је највише 
обрадовао најмлађе Београђане, као 
и пригодним свечаностима широм 
Србије. 
 Нису заборављени ни наши преци 
који су својим јунаштвом у великим 
немирима 19. века, а посебно давне 
1862. поставили темељ слободне др-
жаве. У знак сећања на сукобе који 
су се одиграли те године, директор 
полиције Милорад Вељовић положио 
је венац код београдске Чукур-чесме, 
а министар Стефановић одао је по-
част првом министру унутрашњих 
послова војводи Јакову Ненадовићу, 
положивши венац на његову спомен-
плочу. Делегација Полицијске управе 
Ваљево положила је венац и на његову 
спомен-плочу у Бранковини.

 Нису остављени по страни ни њихови 
наследници, хероји данашњице.
 Министар Стефановић и директор 
полиције Вељовић посетили су храбре 
крушевачке полицајце Владана Јова-
новића и Сашу Луковца, на које је током 
вршења дужности бачена ручна бомба. 
Министар је био импресиониран 
речима рањених полицајаца, који 
су му објаснили да су то урадили не 

размишљајући о животу и да ће то 
урадити поново, ако буде требало, јер 
је њихов посао да се боре да грађани 
буду безбедни.
 Слава Министарства Тројице обеле-
жена је сечењем славског колача 
у Кабинету министра унутрашњих 
послова. Овом приликом министар 
др Небојша Стефановић још једном се 
захвалио припадницима Министарс-
тва на уложеном труду и напору у 
очувању мира, сигурности и безбед-
ности грађана Србије и подсетио да је 
полиција ослонац државе. _________

С.К. и М.Т.С.
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ВЕСТИ

ке, члан њеног председништва, члан 
Главног одбора и потпредседник Град-
ског одбора Београд.
 На изборима 2012. године изабран је 
за председника Градске општине Рако-
вица.
 Промене руководећег кадра у се-
дишту Министарства догодиле су се 
и у јуну, када су разрешени дужности 
генерали полиције, начелници управа: 
Родољуб Миловић, Младен Курибак, 
Зоран Томашевић, Ненад Бановић 
и Драгиша Симић, као и начелник 
Јединице за заштиту учесника у кри-
вичном поступку Милош Перовић.
 Директор полиције Милорад Вељо-
вић руководиће Управом кримина-
листичке полиције до постављања 
новог начелника, док ће послове 
разрешених начелника управа обав-
љати њихови заменици.

 На предлог дирек-
тора полиције, а реше-
њем министра унут-
рашњих послова, за 
начелника Управе са-
обраћајне полиције 
именован је главни 

полицијски саветник Владимир Ребић, 
док је на место заменика начелника 
Управе саобраћајне полиције премеш-
тен главни полицијски саветник 
Слободан Малешић.

скупштини Републике Србије. Јуна 
2012. године именован је за саветника 
председника Републике Србије. Након 
тога успешно је обављао функцију пр-
вог државног секретара у Министарс-
тву одбране задуженог за координацију 
служби безбедности.
 Државни секретар Николић овлаш-
ћен је и за координацију послова из 
области међународне сарадње.

  Милосав Милич-
ковић, рођен 4. јуна 
1959. године, дипло-
мирао је на Машин-
ском факултету Уни-
верзитета у Београду, 
а звање магистра ин-

дустријског менаџмента стекао je на 
универзитету „Унион“ у Београду.
 Радећи у струци у привреди Рако-
вице награђиван је у више наврата. 
Добитник је низа признања и награда 
из области машинства. Биран је за 
народног посланика и градског од-
борника у више наврата.
 Био је члан скупштинских одбора: 
Одбора за привреду, регионални раз-
вој, туризам и енергетику, Одбора за 
правосуђе, државну управу и локалну 
самоуправу и Одбора за просторно пла-
нирање, саобраћај, инфраструктуру 
и телекомуникације, као и члан више 
парламентарних делегација.
 Оснивач је Српске напредне стран-

 Александар Николић и Милосав Ми-
личковић постављени су за државне 
секретаре МУП-а, за шефа Кабинета и 
саветника министра именован је Иван 
Ристић, а нове шефове добили су и Биро 
за сарадњу с медијима, којим руководи 
Биљана Поповић Ивковић, и Биро за 
међународну сарадњу и европске инте-
грације, на челу са Тањом Сантрач.

 Државни секретар 
Александар Николић 
рођен je 30. jула 1965. 
године у Београду. 
Завршио je Економ-
ски факултет и Високе 
студије безбедности 

и одбране. Прву компанију основао 
је 1987. године. Од 2006. године бави 
се пословним консалтингом. Знања, 
искуства и контакте широког круга 
пословних пријатеља и сарадника 
у земљи и иностранству успешно 
користи у свакодневном пословању.
 Политичку каријеру започeo je 
2008. године као један од оснивача 
Српске напредне странке. Члан је 
Председништва странке. Бавио се ко-
ординацијом рада стручних савета, 
између осталих, и саветима за одбрану 
и безбедност, енергетику и правна 
питања.
 На парламентарним изборима 
2012. године изабран је за посланика 
Српске напредне странке у Народној 

МУП добио нове руководиоце 
Именовани државни секретари, шеф Кабинета и шефови два бироа у овој организационој јединици

Решењем министра постављени су начелник и заменик начелника Управе саобраћајне полиције 
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 Сузе, страх, неверица, неизвесност, 
олакшање и опет паника, сирене, при-
зор дома како нестаје под водом. Не 
постоји довољно речи да се опише 
шта су грађани Србије преживљавали 
током једне од највећих поплава у 
нашем региону. 
 Снимци набујале Колубаре проши-
рили су се Србијом готово истом бр-
зином којом је вода узимала свој први 
данак. Бујице су носиле све пред собом, 
нестајале су куће, путеви, мостови, 
оранице, цела насеља, а преплашене 
породице молиле су се за помоћ. 
Потопљене су улице Ваљева, поплава 
је однела прве жртве у београдском 
приградском насељу Умчари. 
 Списак угрожених подручја се ширио. 
Од 14. маја, Ваљево, Шабац, Лозница, 
Зајечар, Чачак и општине Осечина, 
Коцељева, Лајковац, Уб, Љиг, Горњи 
Милановац, Мали Зворник, Пожега, 
Владимирци, Косјерић и Обреновац 
због велике количине падавина прогла-
силе су ванредну ситуацију, која је 
убрзо била проглашена на територији 
целе Србије. 
 Сви припадници Министарства 
унутрашњих послова још једном су 
показали спремност, одлучност и 
неустрашивост у борби са воденом 
стихијом која се истовремено појављи-
вала у различитим деловима Србије. 
Као један ангажовали су се на помоћи 
угроженом становништву, не марећи 

за хладноћу, умор, ризик по сопствене 
животе. Спасилачке екипе неуморно су 
обилазиле критична подручја. Када је 
водена стихија прогутала Обреновац, 
улагали су и последњи атом снаге да 
сачувају све животе, а драматични 
призори спасавања жена пред поро-
ђајем и деце, па и тек рођених беба, 
уздрмали су и најхрабрије. Колеге 
које су пристизале са терена, видно 
потресене и преморене, тешко су 
налазиле речи о ономе што су виделе и 
доживеле. 
 „Има сцена за плакање, а хероја на 
претек“, рекао је полицајац.

_________
С.К. и М.Т.С.

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

Сваки спасен живот био је победа
Све јединице нашег министарства биле су на терену током катастрофалних поплава

 Бујице су носиле све пред со-
бом, нестајале су куће, путеви, 
мостови, оранице, цела насеља, 
а преплашене породице молиле 
су се за помоћ

Пример свим полицајцима

 Током поплава које су у мају пого-
дилe Србију, министар унутрашњих 
послова др Небојша Стефановић 
предузео је не само све неопходне 
кораке како би евакуација угрожених 
грађана била што ефикаснија, већ се 
и сам укључио у акције спасавања, 
као и допремање воде и намирница. 
Све време био је уз становнике 
најугроженијих подручја: Осечине, 
Ваљева, Лазаревца и Обреновца.
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 Није било предаха. Заједно са више 
од хиљаду људи из Јединице цивилне 
заштите, 4.852 припадника ватрогасно-
спасилачких јединица увек су се трудили 
да буду „корак испред“ надолазећих 
бујица. Успели су да евакуишу 8.454, 
а спасу 4.713 људи. Међутим, ту није 
био крај њиховом послу. Надошлу воду 
требало је испумпати и прочистити, 
а СВС је, поред осталих локација, 
био задужен за испумпавање на три 
најзначајније тачке у Обреновцу - Колу-
барском мосту, Општинском суду и бен-
зинској станици НИС „Југопетрол”.

 Припадници Сектора за ванредне 
ситуације показали су се више него 
спремним у борби са разорним буји-
цама. Питање је какве би последице 
тек биле, да они нису предузели све 
превентивне мере заштите, пре него 
што су обилне падавине почеле.
 „Наш примарни задатак је спасавање 
људских живота и имовине грађана 
тамо где је могуће, да будемо уз народ 
где је најтеже и помогнемо да нико не 
изгуби живот”, нагласио је начелник 
Сектора Предраг Марић. Истакао је да 
су општине већ 12. маја биле упозорене 
депешом на оно што се спрема, а истог 
дана ка потенцијално кризним местима 
послато је пет регионалних тимова за 
спасавање са више од стотину људи.
 Већ прве ноћи, између 12. и 13. маја, 
активиран је комплетан оперативни 
састав ватрогасно-спасилачких једини-
ца и сви специјалистички тимови 
за спасавање и рад на води, који 
су упућени у Осечину, Лучане, Љиг, 
Лајковац, Чачак и Ваљево. 
 Када је 15. маја проглашена ванредна 
ситуација на целој територији Репуб-
лике Србије, образовано је Оперативно 
тело Републичког штаба за ванредне 
ситуације, које је непрекидно дежурало 
у Сектору. 

Наш задатак је да будемо где је најтеже
Сектоp за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова евакуисаo 8.454, а спасao 4.713 људи

 Већ прве вечери, између 12. и 13. 
маја, активиран је комплетан 
оперативни састав ватрогасно-
спасилачких јединица, као и сви 
специјалистички тимови за спа-
савање и рад на води

Фото: Борис Субашић - Вечерње новости

  Након непро-
спаване ноћи у 
којој је спасавао 
људе из поплава 
припадник ВСЈ 
Топола Дејан Ла-
заревић и тог 
јутра показао је 
несебичну хуманост, када је пред кр-
ај смене кренуо да спаси још један 
људски живот.
 Драма се одиграла у рано јутро, 
код моста у Жабарима, када је Дејан 
са колегом дошао да спаси човека 
кога је вода заробила у крошњи 
дрвета усред набујале Јасенице. То-
ком спасавања, јак бујични талас пок-
лопио је ватрогасце и покидао сајле 
којима су били везани. Ватрогасац 
ближи обали успео је да исплива 
и спаси се. Дејана је водена бујица 
повукла у дубину. Више од стотину 
добровољаца и ватрогасаца трагало 
је за њим, а његово тело пронађено 
је недалеко од места несреће.
 Дејан је скоро две деценије 
провео у служби и био награђиван  
више пута. Учествовао  је у најтежим 
случајевима гашења пожара широм 
Србије. За собом је оставио супругу 
и двоје деце.

Ватрогасац-херој

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
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 Достављали су храну, лекове и оста-
лу помоћ - резервоаре за воду, агрега-
те, потопне, маљне и моторне пумпе, а у 
Шапцу су вршили асанације угроженог 
терена.
 Поред тога, како би могли право-
времено да реагују у случају евакуаци-
је, дежурали су и редовно обилазили 
Сремску Митровицу, Вишњићево, Мо-
ровић, Јамену, а након пљускова у но-
ћи између 24. и 25. маја, и Гроцку.

 Према речима Предрага Марића, 
неопходно је да се у будућности фо-
кусирамо на превентиву и припрему 
локалне самоуправе да адекватно и 
брзо реагује у кризним ситуацијама 
као што су  поплаве, пожари, клизишта, 
снежни наноси... Због тога је потребно 
да се улаже у опремање и кадровску 
попуњеност Сектора.

 Министар унутрашњих послова 
др Небојша Стефановић формирао 
је Штаб за координацију служби 
безбедности на подручју Обреновца 
18. маја, као подршку Општинском 
штабу за ванредне ситуације општине 
Обреновац .
 Седиште Штаба налазило се у 
просторијама хотела „Обреновац“ 
и функционисало двадесет четири 
часа дневно. Стални састав чинили 
су представници Војске Србије, ПУ за 
град Београд, Сектора за ванредне 
ситуације, Управе криминалистичке 
полиције, надлежних министарстава 
и инспекцијских служби општине 
Обреновац. У Оперативном центру 
Штаба били су ангажовани и 
официри за везу ПТЈ и САЈ-а, који 
су примали и прослеђивали све 
битне информације. Стално су биле 

присутне и дежурне екипе Сектора 
за аналитику, телекомуникационе и 
информационе технологије, које су 
обезбедиле напајање електричном 
енергијом, успоставиле систем веза и 
видео-надзора и омогућиле употребу 
географског информационог система.
 Штаб је руководио и снагама 
безбедности које су првенствено 
контролисале изласке и уласке ста-
новништва у град, одржавале јавни 
ред, обезбеђивале објекте, спре-
чавале и сузбијале криминалитет, 
проналазиле, извлачиле и идентифи-
ковале утопљенике, а по потреби су 
асистирале и пружале помоћ инспек-
цијским службама и Црвеном крсту 
приликом дистрибуције хране и воде.
 „У почетку смо евакуисали станов-
ништво, постављали заштине бедеме 
око виталних објеката, прихватали и 

пружали прву помоћ“, каже командант 
Жандармерије генерал Миленко Божо-
вић, један од руководилаца Штаба за 
координацију. 
 Допремали су храну, воду и меди-
цински материјал од пунктова Црвеног 
крста до становника који су остали у 
својим домовима. Касније, по речима 
пуковника Слaвка Јевђенића, дошло је 
на ред оспособљавање струјне мреже, 
водовода и канализације. 
 „Прикупљан је и одвожен отпад, 
смеће и лешеви угинулих животиња, 
а онда су на реду били чишћење, 
прање, дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација. Дали смо све од себе да 
што пре створимо неопходне услове за 
повратак и нормалан живот“, објашњава 
Јевђенић.  

________
С.К. и В.Ћ.

„Глава“ наше 
одбране

Штаб за координацију служби безбедности пружао помоћ Обреновчанима 24 сата дневно 

 Чланови Штаба руководили 
су снагама безбедности које су 
одржавале јавни ред, обезбеђи-
вале објекте, сузбијале кримина-
литет, проналазиле, извлачиле 
и идентификовале утопљенике, 
и асистирале инспекцијским 
службама

Порука која га је следила

 Некада само један тренутак па-
дне теже од шест дана проведе-
них у хладној води. 
 „Тата, спаси ме. На крову сам!“, 
порука је коју је усред хаоса у ноћи 
и позива у помоћ са свих страна, 
примио наш колега из Сектора  за 
ванредне ситуације Александар 
Марковић из Обреновца, који је 
већ неколико дана био на терену 
и спасавао своје суграђане. 
 Према речима једног од њего-
вих колега, ова порука их је 
све следила. Ипак, Александар 
је успео да нађе чамац и спасе 
кћерку са крова.



следовања за неколико дана, како 
би прикупили храну, воду, сокове и 
средства за хигијену за Обреновчане.
 „Желели смо да помогнемо угроже-
ним грађанима и да им поручимо да 
увек могу да рачунају на нас“, пренео 
је поруку, у име свих припадника, 
координатор ангажованих снага у Коп-
неној зони безбедности и командант 
краљевачког одреда, потпуковник 
Дејан Луковић.
 Рониоци нису стизали ни да оду на 
смену, која је обавезна због времена 
које смеју да проведу под водом, него 
су одмарали у бази, која је такође била 
угрожена од Саве и до које се вода 
подигла на само пет центиметара.
 Грађани које су колеге евакуисале 
истичу да им је жао што су тек у овак-
вим околностима схватили колико су 
жандарми способни и за шта су све 
спремни.     _____

М.Т.С.
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Жандармерија се са грађанима Обре-
новца повукла у Основну школу 
„Јефимија“. Одсечени од свих путева, 
жандарми су одбили смену, која је 
једино могла да стигне хеликоптером и 
остали уз грађане са којима су делили 
своју храну и воду, а ангажовали су 
се и на проналажењу чамаца и го-
рива. По нестанку струје, изгубили 
су сваку комуникацију са штабом и 
старешинама, али то их није спречило 
да, ослањајући се на сопствене снаге, 
евакуишу 4.000 људи, путем који су 
сами пробили до новог моста на Сави, 
одакле је становништво са 86 аутобуса 
превезено у прихватне центре. 
 Припадници Жандармерије радили 
су као један, заједно са колегама из 
Ронилачког центра и Санитетске групе, 
која је превозила угрожене и указива-
ла медицинску помоћ на лицу места.
 Жандарми ангажовани у Копненој 
зони безбедности одрекли су се 

 Не гледајући на сат, не размишљајући 
о глади, одбијали су смене како би 
били уз поплавама погођени народ, 
пружајући сваку врсту подршке. Жан-
дарми су све време учествовали у 
спасавању у Обреновцу, Љубовији, 
Чачку, Лозници, Шапцу и Сремској 
Митровици. 
 Службеници Жандармерије су вози-
лима и чамцима евакуисали и достав-
љали најнеопходније намирнице уг-
роженом становништву у Обреновцу. 
Осам полицијских службеника Треће 
чете Другог одреда непрекидно су 
четири дана, без одмора,  били уз ста-
новнике Гаја, насеља у Обреновцу. 
Колика је опасност с којом су се су-
очили говори и податак да је камион 
Жандармерије остао потопљен прили-
ком спасавања детета из бујице, а возач 
и дете успели су да побегну чамцем 
ватрогасно-спасилачке јединице.
 Склањајући се од побеснеле реке, 

Осам службеника Жандармерије непрекидно су четири дана, без одмора, били уз становнике Гаја

Одбили су смену, која је једино могла да стигне хеликоптером, и са угроженима делили своју храну и воду

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

Одсечени од света, остали уз народ 
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Гарант сигурности за све грађане Србије

Овој држави потребни су такви момци

Припадници Жандармерије обележили су свој дан и славу 27. јуна у бази Другог одреда

Месец дана након поплава жандарми обишли грађане Обреновца које су спасли

„Могу да испуне сваки задатак који пред њих постави држава”, похвалио их је министар Небојша Стефановић

Обреновчани имају само речи хвале за полицију која им је у најтежим трeнуцима пружaла несебичну помоћ

 На свечаној церемонији поводом 
прославе Дана  и славе Жандармерије, 
27. јуна, министaр унутрашњих послова 
др Небојшa Стефановић истакао је 
да њени припадници настављају 
традицију дугу 154 године. „Могу да 
испуне сваки задатак који пред њих 
постави држава”, поручио је министар 
Стефановић и додао да Жандармерија 
треба да буде бедем, мач и ослонац, 
гарант сигурности за све грађане 
Србије.
 „Очекујем да покажете шта значи 

част, храброст и поштење и како се 
бори против корупције и криминала“, 
рекао је Стефановић и одао признање 
припадницима ове јединице на свему 
што су урадили за грађане током 
катастрофалних мајских поплава.
 Говорећи о условима рада те једи-
нице, министар је нагласио да је свестан 
проблема са којима се жандарми суо-
чавају и да у сарадњи са Дирекцијом 
полиције и другим државним органима 
активно ради како би се они решили.
 Командант Жандармерије Миленко 

Божовић, који је промовисан у генерала 
полиције, истакао је да ова јединица 
неће бити синоним за бруталност, да 
ње треба да се плаше криминалци и 
хулигани, а грађани да јој верују.
 Министру др Небојши Стефановићу 
и директору полиције Милораду 
Вељовићу уручени су симболични 
поклони, а најистакнутији припадни-
ци Жандармерије унапређени су и 
награђени пиштољима.  

 Грађане насеља Забрежје којима су 
четири дана пружали несебичну помоћ 
током мајских поплава, спасавајући 
их из бујичних вода, обишли су  25. 
јуна припадници Другог одреда Жан-
дармерије - Саша Јанковић, Златан 
Аксић, Слободан Петронијевић, Саво 
Томић, Благоје Лилић, Боро Гладовић, 
Душан Богосављевић и Миодраг Нико-
лић, са својим командиром капетаном 
Бором Гладовићем. 
 „Ови жандарми су момци који су 
стварно савршени и који, када вас 
погледају, одмах знају шта треба да 
раде. Овој држави су потребни такви 
момци!“, прича Милена Палежевић, 
одушевљена доласком својих спасила-

ца, који су из поплављене куће извукли 
њу и целу њену породицу, заједно са 
непокретном баком. 
 Похвале овим храбрим полицијским 
службеницима нису изостале ни од 
педесетосмогодишњег Славише Вик-
торовића, осамдесетдеветогодишњег 

Драгана Брковића, баке Мравке Јаков-
љевић, младе маме Светлане Попадић, 
као и Милана Арсића, оца трогодишњег 
Михајла и четворогодишње Анђелије. 
 Посета припадника Жандармерије 
грађанима Обреновца један је од на-
чина којим је обележен дан ове једи-
нице.
 Колико су грађани захвални Жан-
дармерији, показује захвалница коју 
је овој јединици упутила ВУ „Ветерине 
Београд”. Како наводе, толику решеност 
да се од немогућег учини могуће нису 
видели до сад, а рад Жандармерије био 
је подстрек свима да дају све од себе. 
                                                           ___

В.Ћ. 
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максимум како би било спасено што 
више људских живота“, каже командир 
Полицијске испоставе Милан Пековић. 
Како истиче, током ванредне ситуације 
сарадња са осталим јединицама Ми-
нистарства била је на највишем нивоу, 
као и са представницима локалне 
самоуправе, али и са грађанима, влас-
ницима чамаца, као и наутичким 
клубовима, који су се ставили на рас-
полагање речној полицији.
 „Изузетну сарадњу имали смо и са 
руским спасилачким тимовима. Веома 
смо им захвални на пожртвованости 
коју су испољили док су раме уз раме 
са нама евакуисали и спасавали људе у 
изузетно тешким условима, не штедећи 
се и не размишљајући о одмору, по 
ветру и киши“, наглашава командир и 
додаје да се евакуација обављала по 
принципу дојаве. „Путем радио-везе 

слали су нам адресе, а наводили су нас 
грађани са виших спратова“, објашњава 
Пековић. 
 „Водена бујица била је неумољива, 
било је много страшних и потресних 
сцена, као и ситуација које су у мо-
ментима изгледале безнадежне, али 
нисмо се предавали, свесни да од наше 
присебности зависе људски животи. 
Највећа нам је сатисфакција чињеница 
да смо својим радом допринели да 
људски животи буду спасени, а чланови 
породица поново буду на окупу“, рекао 
је командир Милан Пековић. 
 Према речима заменика командира 
Петра Ћосића, у посебној успомени 
остаће им ентузијазам и слога људи 
који су подизали бедеме. Упркос 
ванредним задацима, успели су да очу-
вају безбедност на делу пловних путева 
који су у њиховој ингеренцији.         ___

С.К.

 Припадници Полицијске испоставе 
за безбедност на рекама ушли су 
најпре у Велике Црљене 15. маја, а 
потом у Обреновац, са шест чамаца и 
40 полицијских службеника, од којих 
већина није ни одлазила кући након 
ноћи проведене у Лазаревцу. Током 
22. и 23. маја, две посаде патролирале 
су у Моровићу, на самој граници са 
Хрватском, која је у том тренутку била 
поплављена. 
 „Никоме није било потребно неко 
посебно наређење да се одазове. Сви 
су били свесни да је ситуација тешка, 
да нема времена за губљење и да је 
потребно несебично уложити свој 

Само смо радили свој посао
Полицајци Полицијске испоставе за безбедност на рекама први ушли у поплављена подручја

 „Највећа нам је сатисфакција 
чињеница да смо допринели да 
породице поново буду на окупу“, 
навео је командир Милан Пековић

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА



 Грађани Србије остали су неми на њихов херојски чин извлачења труднице непосредно пред порођај
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 Када се чинило да је ситуација безиз-
лазна, пилоти Хеликоптерске јединице 
успели су да евакуишу више од 2.300 
људи у једном дану. Спасавали су бе-
бе, децу, труднице, жене са децом и 
старије људе, као и особе са озбиљним 
здравственим проблемима, до којих 
нико сем њих није могао да допре.
 Велику пажњу јавности привукло је 
извлачење труднице из села Јабучје. 
Сат времена након евакуације, на свет 
је дошао дечак. Ово је био само почетак 
у низу њихових подвига, а међу онима 
које су спасли, била је и беба стара 

петнаест дана. 
 Животе грађана чували су и на друге 
начине. Допремали су дечју храну, 
пелене, воду и лекове становништву 
Обреновца, реаговали и на хитан по-
зив из села Грабовац код Обреновца, 
одакле су транспортовали трудницу 
и тешко болесну старицу до једног 
од прихватних центара Сектора за 
ванредне ситуације.
 У помоћ су пристизали и хеликоптери 
из Мађарске, Македоније, Белорусије, 
Словеније, као и један из контигента 
Еулекса, са којима су наше колеге до-

премале потребне намирнице, еваку-
исали људе и медицински збрињавали 
становништво.
 Иако су медији пренели многе 
приче о нашим пилотима, помоћник 
команданта ове јединице Ненад Недић 
истакао је да они не раде за славу, него 
да спасу људске животе.
 Помоћник команданта Недић навео 
је и  да су грађани и њихова безбедност 
увек на првом месту. „Они су разлог 
због којег наша јединица и постоји и 
треба да знају да увек могу да рачунају 
на нас“, поручио је Недић.

Спас са неба у прави час
Хеликоптерска јединица евакуисала грађане до којих нико сем њих није могао да допре



чамца, Горскa службa спасавања из 
Ужица, рониоци са опремом из Боке 
Которске и припадници Министарства 
унутрашњих послова Републике Хрват-
ске. Овим екипама придружило се 
Удружење спасилаца на води из Новог 
Сада.
 Када су се 22. маја у околини Малог 
Зворника на пут и у Дрину обрушили 
земља и дрвеће, две екипе ове елитне 
јединице рашчишћавале су одрон 
и уклањале стабла, јер је претила 
опасност да се оштетe оближњи мост и 
насеља. ____________

Драган Џамић
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 Цела Јединица радила је без предаха, 
а посебно Ронилачка група, са опремом 
и чамцима, као и Санитетска група, која 
је указивала медицинску помоћ на лицу 
места. Захваљујући напорима САЈ-а, 
спасено је више од 1.000 живота
 Двојица искусних колега придру-
жили су се евакуацији хеликоптерима 
из подручја Обреновца и околних на-
сеља, па је 17. маја евакуисано више 
стотина жена, деце, трудница, старих 
лица и тешких болесника. 
 Специјалној антитерортистичкој је-
диници прикључили су се полицајци 
наше граничне полиције са четири 

 Само 15. маја на подручју Чачка, Уба 
и Лазаревца из водене бујице припад-
ници Специјалне антитерористичке 
јединице истргли су око 90 људи, а 
сутрадан су их чекали нови изазови у 
Обреновцу. 
 Акције спасавања нису увек доче-
кане с прихватањем. Много драгоценог 
времена потрошено je на убеђивање 
појединаца да се евакуишу. Ни сама 
вожња чамцем није била безазлена, 
потопљена возила која се нису видела 
испод воде била су озбиљна опасност 
због евентуалног оштећења елиса мо-
тора, превртања или пробијања чамаца.

Добијена трка с временом
Захваљујући напорима Специјалне антитерористичке јединице спасено више од 1.000 живота 

Сви су радили без предаха, а посебно Ронилачка и Санитетска група која је указивала медицинску помоћ

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Последње ноћно дежурство

  Срце храброг 
припадника САЈ-а 
Милана Гујаничи-
ћа није издржало.
Преминуо је после 
ноћног дежурства 
у Републичком 

штабу за ванредне ситуације, док је 
био на заслуженом предаху, у свом 
дому. 
 На гробљу Лешће, од тридесет-
деветогодишњег „сајовца“ опростиле 
су се његове колеге, супруга Да-
нијела, троје деце - Милица, Лазар 
и Александар, родитељи, сестра, 
пријатељи...
 У једној од најбољих јединица у 
Европи није лако добити надимак, а 
он га је одмах зарадио – „Љута Гуја”, 
због хитрости којом је обављао и 
најсложеније задатке. Цео свој радни 
век провео је у МУП-у Србије, од чега 
12 година у овој елитној јединици.
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Пожртвованост и храброст наших колега надокнадиле су несавременост технике и возила

 Противтерористичка јединица је 
надљудским напорима два дана и 
две ноћи спасавала становнике Уба. 
Стотину њених припадника било је 
распоређено и у Обреновцу, а упутило 
се и десет трупних „хамера“ за превоз 
становника. Без обзира што њихова 
техника и возила нису била савремена 
као код страних спасилачких тимова, 
пожртвованост и храброст су то 
надокнадиле. 
 Колико је мало потребно нашим 
колегама да учине много показује и 
податак да је у рукама припадника 
Противтерористичке јединице је-
дан конопац био довољан да се 
спасе 4.000 живота, од чега највише 
новорођенчади, деце, непокретних и 
трудница...
 Једну од главних улога у спасавању 
Обреновца имали су рониоци и алпи-
нисти ове јединице. Имали су задатак 
да као претходница довуку технику у 
неприступачне делове поплављених 
места и извуку људе из заробљених 
кућа. 
 „Драгоцено време губили смо на убе-
ђивање људи да напусте домове, који су 
претили да се сруше. Дневна варијанта 
била је јако тешка, а замислите како је 
тек било ноћу“, прича један од колега.

Једним конопцем спасено 4.000 људи
Умеће припадника Противтерористичке јединице показало се важнијим од опреме

 Командант Горан Драговић навео је 
да колико год су телевизијски снимци 
поплава деловали драматично, ситуа-
ција уживо је била много страшнија. То 
је само део који је могао да се сними. 
Било је, како истиче, много ситуација, 
попут акција спасавања ноћу, које због 
мрака и временских услова није било 
могуће забележити.
 „Када сам чуо да се осмомесечна беба 
коју сам спасавао зове као моја кћерка, 
то ми је дало још већу снагу“, рекао је 
Богић Вучковић, који је сам на својим 
леђима преносио и по две стотине 
људи дневно, склањао срушене греде и 
извлачио људе из урушених кућа. 
 Његов колега Слободан Видаковић 
спасао је 96-годишњу старицу, која је 
инсистирала да остане, да би било више 
места за млађе. Међутим, Видаковић се 
ипак вратио по њу, затекавши је како 
се, бежећи од сигурне смрти, попела на 
шпорет.
 „Неки тренуци били су толико по-
тресни да је и најискуснијим поли-
цајцима било тешко да задрже сузе. 
Нисмо ми хероји, хероји су сви људи 
који су били тамо“, рекао је командант 
Драговић.
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Препреке им улиле снагу

 Лекар Полицијске бригаде др 
Зоран Маринковић приметио је 
симптоме хипотермије код коман-
данта Другог батаљона мајора Мило-
ша Симоновића и његовог заменика 
капетана Радослава Репца.
 Без обзира на упозорења, храбри 
полицајци нису желели да прекину 
са спасавањем немоћних људи, 
иако су провели више од 20 сати 
извлачећи угрожено становништво 
у Обреновцу из воде. Ипак, Репцу су 
утврђене промрзлине задобијене од 
дугог боравка у хладној води, због 
чега је задржан у болници где је 
добио инфузију, док је Симоновићу 
санирана повреда колена. 
 „Ово није лична прича нас двојице 
који смо завршили у болници. То је 
могло да се деси сваком припаднику 
МУП-а, Војске или добровољцу“, каже 
скромно Репац.
 Капетан Драган Селаковић, без 
обзира на чињеницу да је његова 
смена завршена, у ноћи између 16. и 
17. маја, остао је на терену и успео да 
евакуише четрдесет Обреновчана.

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

У немогућим условима борили се за сваки живот
Полицијска бригада Полицијске управе за град Београд проводили по цео дан у леденој води

Неустрашиви полицајци пробијали су се кроз воду везани конопцем један за другог, формирајући „ланац”

 Пре него што је поплавни талас 
стигао до Обреновца, припадници По-
лицијске бригаде заједно са колегама 
из Лазаревцa и ПИ за безбедност на 
рекама, 15. маја пре подне евакуисали 
су 200 људи. Међу њима је било много 
деце и стараца из насеља Велики 
Црљени, које је било опкољено и 
поплављено рекама Тамнавом и Ко-
лубаром.  
 Истовремено, део Бригаде постав-
љао је заштитне бедеме уз Ибарску 
магистралу, a помагали су и угроженом 
становништву Калуђерицe, пробијајући 
се до њих теренским возилима.
 Бобан Пјевчевић из Механизоване 
чете својим чамцем је из насеља 
Велики Црљени евакуисао 27 људи, 
а користили су га и за евакуисање 
70 Обреновчана. Полицајци који су 
познавали овај град, били су и водичи 
многобројним спасилачким екипама. 
 Полицајци су замолили пријатеље 
и познанике који имају чамце да их 
уступе, па су многи од њих не само радо 
изашли у сусрет, него се и укључили у 
акције спасавања.
 Неустрашиви полицајци Полицијске 
бригаде пробијали су се кроз водену 

бујицу везани конопцем један за другог, 
формирајући „ланац“, а на многим 
местима морали су да пливају до 
угрожених грађана. 
 Командант пуковник Небојша Пантић 
нагласио је да су полицајци, у жељи 
да спасу што више грађана, мокри и 
промрзли настављали да раде и након 
завршетка својих смена.  
 „Учествовали су и у евакуацији 325 
старијих грађана из дома у Обреновцу, 
од којих је 200 било непокретно“, каже 
Пантић и додаје да су радили и на 
подизању одбрамбеног насипа код 
ТЕНТ-а заједно са Жандармеријом, 
као и у насељу Дубоко, пре Барича. 
Достављали су хуманитарну помоћ за 
становнике Обреновца који су остали 
неевакуисани. Све време полицајци 
Бригаде  обезбеђивали су и јавни ред 
и мир.
 „Поносан сам на своје полицајце који 
су сви хероји, јер су се неустрашиво 
ухватили у коштац са воденом стихијом 
и у немогућим условима борили за 
сваки људски живот, не размишљајући 
о себи“, истиче командант Небојша 
Пантић.           ___

В.Ћ.



 Припадници Полицијске управе у 
Пријепољу храбро су се укључили у 
помоћ Шапцу, коме је претила поплава. 
Међу првима су били на бедемима, по 
јаком ветру и киши, улажући све напоре 
да се спречи оно што се у том тренутку 
чинило неминовно.
 Угрожене становнике са подручја 
Обреновца, Шапца, Чачка и Косјерића 
евакуисали су и ватрогасци-спасиоци 
Одељења за ванредне ситуације у При-
јепољу. Провели су седам дана, без 
одмора, на поплављеним подручјима 
са комплетном опремом за спасавање.

Седам дана
без одмора

 Поред Обреновца и Лазаревца, 
обилне падавине, изливени водото-
кови, клизишта и одрони угрозили 
су животе и имовину грађана и у 
општинама Палилула, Вождовац, Стари 
град, Раковица, Чукарица, Гроцка 
и Барајево. Београдска полиција 
уложила је све своје ресурсе како 
би помогла суграђанима у невољи, 
а старала се и да њихови напуштени 
домови остану безбедни. Помагали 
су и осталим организационим једи-
ницама Министарства, специјалним 

јединицама полиције, Војсци Републике 
Србије, као и другим специјализованим 
тимовима и појединцима из земље и 
иностранства.
 Начелник ПУ за град Београд Весе-
лин Милић непосредно је руководио 
на терену свим ангажованим снагама 
ове управе. Полицијска бригада и 
ПИ за безбедност на рекама биле су 
најактивније у евакуисању и спасава-
њу грађана, а ни допринос осталих 
организационих јединица које су 
омогућиле несметан рад спасилачким 

екипама није био занемарљив. 
 Полиција је стала на пут ширењу 
нетачних информација и узнемира-
вања јавности, процесуирајући седам 
особа због вршења кривичног дела 
изазивање панике и нереда у покушају.
 По повлачењу воде, извршенa су 892 
увиђаја у Обреновцу - 845 на објектима, 
15 увиђаја утопљеника, 22 природних 
смрти и осам након извршеног кривич-
ног дела, а у Лазаревцу и Гроцкој по 
један поводом утопљења._________________

Мирослав Јанковић

Снага и пожртвовање током мајских непогода 
Београдска полиција чувала животе и имовину грађана у поплављеним општинама

 Новопазарски полицајци кренули 
су пут Обреновца чим су чули за 
несрећу која га је задесила. Полицијски 
службеници и 20 припадника Горске 
службе у раним јутарњим сатима 17. 
јуна стигли су у Обреновац и одмах 
припремили чамце и опрему за спаса-
вање. Акција спасавања почела је 
у 7  сати ујутру и  трајала до касних 

вечерњих часова. Евакуисали су преко 
800 грађана.
 Полицијски службеник Енвер Сели-
мовић и припадници Горске службе 
ефикасном интервенцијом успели су да 
евакуишу бебу која је била на самрти, 
што су пренели домаћи и страни медији. 
 Према његовим речима, мајка је у 
наручју држала модру и помодрелу 

бебу, која јој је пре тога из руку испала 
у воду. 
 „До куће сам дошао преко крова 
другог објекта. Црепови су пуцали под 
ногама. Мислио сам да ћу пропасти“, 
навео је храбри полицајац Селимовић и 
додао да је жена у почетку одбијала да 
му преда бебу, али када је повисио глас, 
буквално му је бацила дете у руке.

 

Евакуисали бебу на самрти
Припадници Полицијске управе у Новом Пазару нашли се Обреновчанима у невољи

Помоћ из Пријепоља
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 „Најзапаженију улогу имале су 
колеге из Управе за везу и крип-
тозаштиту, које су се побринуле 
да комуникација током ванредне 
ситуације ни у једном тренутку 
не буде у прекиду, иако се број 
активних корисника на дневном 
нивоу кретао и до 550, а број 
позива и до 72.000”, навео је 
руководилац Сектора Слободан 
Недељковић 

 Огромну подршку у функциониса-
њу целог Министарства унутрашњих 
послова и других државних органа у 
време ванредне ситуације пружили су 
и припадници Сектора за аналитику, 
телекомуникационе и информационе 
технологије. Успостављали су комуни-
кацију и спроводили електричну ен-
ергију до готово немогућих места, 
пружали информатичку потпору и 
умногоме олакшали рад у ванредним 
оконостима, а заједно са колегама 
из других управа учествовали су и у 
акцијама спасавања.
 „Најзапаженију улогу имале су колеге 
из Управе за везу и криптозаштиту, 
које су се побринуле да комуникација 
путем ТЕТРА система током ванредне 
ситуацује ни у једном тренутку не 
буде у прекиду, иако се број активних 
корисника на дневном нивоу кретао 
и до 550, а број позива и до 72.000“, 
наводи руководилац овог сектора 
Слободан Недељковић.
 На ТЕТРА базним станицама Лаза-
ревац, Мислођин и на робној кући 
у Шапцу монтирали су агрегате за 
непрекидно напајање базних станица 
и инсталирали мобилну базну станицу 
и агрегат у Баричу, као и базну станицу 
у Јамени. Оптимизоване су све ТЕТРА 
базне станице ради прерасподеле 
саобраћаја и корисника, а формиране 
су и мобилне екипе за пуњење батерија 
ручних терминала у Обреновцу. Били 
су главни актери у формирању кол-
центара, повезивању директних 
бројева Оперативног штаба МУП-а, 
Штаба Војске РС, Оперативног центра, 
Хитне помоћи, Ветеринарске службе, 
Министарства здравља, Управ-

Комуникација значи живот
Без Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије много тога било би немогуће

них послова ПС Обреновац, али и 
успостављању веза између Штаба у 
хотелу Обреновац и Мислођина.
 Организовањем система видео – 
надзора са више камера омогућили 
су полицији непрекидно праћење 
ситуације у Обреновцу. Њихове веш-
тине и знање биле су неизоставне 
приликом пуштања тактичког аеро-
статског система, обезбеђивања на-
пајања електричном енергијом кри-
зног штаба, Хитне помоћи и других 
служби. Многима су олакшали рад 
увођењем расвете, посебно на кри-
тичнијим тачкама као што је улаз 
у Обреновац, мост на Колубари и 
простор испред хотела „Обреновац“. 
Комплетно је осветљен и пут за еваку-
ацију, а успели су и да обезбеде сигнал 
Теленорове мреже на целој територији 
поплављеног подручја.
 Захваљујући Управи за информаци-
оне технологије несметано је функци-
онисао Јединствени информациони 
систем МУП-а и логистичке подршке. 
Шабачки информатичари били су или 
на насипу или за компјутерима, стално 
се смењујући како би ова управа могла 
нормално да функионише.
 Обезбеђена је и неопходна информа-
тичка опрема за кризне штабове и 
друге службе Министарства, као и 
активна подршка Бироу за сарадњу с 

медијима у постављању информација 
на сајт МУП-а.
 У моментима када нам је помоћ 
из иностранства била неопходна, 
омoгућили су видео - конференцију 
министра Небојше Стефановића и на-
челника Предрага Марића са пред-
ставницима Министарства за ванредне 
ситуације Русије.
 Радници на пословима географског 
информационог система правили 
су визуелни приказ објеката у поп-
лављеним подручјима, креирали 
тематске мапе са локацијама нас-
традалих, достављали спискове ста-
нара, графички приказивали положај 
спасилаца на терену, пратили локације 
ангажованих снага преко ТЕТРА ГПС 
система и достављали податке о броју 
становника и домаћинстава. Осмисли-
ли су сервис за пријаву несталих особа 
у поплавама.
 Иако су били свакодневна подршка, 
посао Управе за аналитику тек предсто-
ји. На њима је да анализирају догађаје 
и функционисање организационих је-
диница МУП-а у ванредној ситуацији, 
како би се урадила реална оцена, 
увидели евентуални недостаци и 
поставила основа за будуће уна-
пређење организације у ванредним 
околностима.



нашег народа у тако тешким тренуцима, 
издвојили су случај када су носили 
непокретну старицу, која је рекла да је 
већ 23 године без мужа и да је то било 
први пут за толико година да је неко 
носи на рукама.
 Србији су притекли у помоћ и 
хеликоптери из Немачке, Швајцарске, 
Белорусије, Македоније и један из 
контингента Еулекса. У акцију спасава-
ња укључено је и седам хеликоптера из 
Словеније и Мађарске, који су радили 
у координацији са Хеликоптерском 
јединицом нашег министарства.
 Тимови су били ангажовани на 
подручју Обреновца, Костолца, Лаза-
ревца, Шапца, Сремске Митровице, 
Јагодине, Параћина, Колубаре, Шапца, 
Прогара и Уба, уз координацију 

Министарства унутрашњих послова и 
Војске Србије. 
 Сваки дан пристизало је све више 
пакета помоћи од Јапана, Азербејџана, 
Белорусије, Словеније, Русије, Црне 
Горе, као и од Уједињених нација и 
ОЕБС-а. Укључиле су се и многе српске и 
стране компаније и приватни донатори. 
 Уједињене нације основале су 
координациони тим при Сектору 
за ванредне ситуације, који је са 
надлежнима из Србије упућивао 
помоћ и помагао локалним властима у 
отклањању последица поплава.
 Током посете Србији, 20. и 21. маја, 
европска комесарка за међународну 
сарадњу, хуманитарну помоћ и 
ванредне ситуације Кристалина Геор-
гијева лично се уверила у разорне 
последице поплава и донирала два 
велика и мобилни агрегат са расветом, 
мобилне тушеве са резервоарима за 
деконтаминацију, пољске кревете, 
вреће за спавање, воду и храну.  
Поручила је да ће ЕУ наставити да 
пружа помоћ и подршку, као и да 
ће, по процени штете, из европских 
фондова солидарности бити издвајано 
за реконструкцију Србије.
 Велику помоћ пружила је и Велика 
Британија, која је послала први део по-
моћи од 67 радио-станица за теренске 
тимове Сектора за ванредне ситуације 
МУП-а, као и Јапан са донацијом у 
вредности од 100.000 долара, уз поруку 
да неће заборавити великодушну 
помоћ коју је народ Србије пружио 
након земљотреса и цунамија. 

 Вест о незапамћеној природној сили 
с којом се Србија суочила пропутовала 
је свет. У Србији су били ангажовани 
спасиоци из Руске Федерације, Слове-
није,  Хрватске, Бугарске,  Немачке, Аус-
трије, Мађарске, Чешке, Белорусије, 
Македоније, Црне Горе...
 Заједно са српским колегама, спаси-
лачки тимови из четрнаест земаља 
са пумпама великог капацитета и 
чамцима без престанка су евакуисали 
су угрожене без престанка.
 У Обреновцу је било ангажовано 76 
руских спасилаца, који су поредећи ову 
ситуацију са многим другим у којима 
су учествовали, навели да су први пут 
видели толики број трудница, жена с 
децом и старих које је требало носити 
на рукама. Изненађени и ведрим духом 

Помоћ из света када је било најтеже
Спасилачки тимови из четрнаест земаља спасавали угрожене у поплавама

Пристизали су пакети помоћи из Јапана, Азербејџана, Белорусије, Словеније, Русије, Црне Горе...
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 Главни задатак Сектора финансија, 
људских ресурса и заједничких пос-
лова био је да пронађе начин да се 
прикупљена хуманитарна помоћ 
складишти и дистибуира. Суочени с 
недостатком адекватног простора за 
хуманитарну и другу помоћ због попла-
ве у три магацина МУП-а, пријем и 
сабирање донација грађана пребаче-
ни су у магацине „Интеркомерца” и 
„Атекса” у Београду.
 Податак да је више од 300 камиона 
и разних возила с помоћи упућено 
широм Србије, сведочи о обиму њи-
ховог посла. Велики број запосле-
них у Управи за заједничке послове и 
многобројни волонтери свакодневно 
су истоваривали и паковали потребне 
намирнице и средства. 

 Aнгажовани су и у кол-центру при 
Стручно-оперативном штабу МУП-а на 
пријему захтева за помоћ. 
 Одељење за управљање пројектима 
финансираним из фондова Европске 
уније, заједно са Бироом за међународ-
ну сарадњу и европске интеграције 
и Сектором за ванредне ситуације, 
учествовало је у координацији хитне 
међународне донаторске помоћи, док 
је Управа за људске ресурсе даноноћ-
но припремала пакете хуманитарне 
помоћи за дистрибуцију. Екипе лекара 
и психолога Одељења за здравствену 
заштиту и психолошку превенцију 24 
сата дежурале су на терену и указивале 
помоћ. 
 Управа за исхрану и смештај 
организовала је исхрану не само 

за полицијске службенике у 
штабовима и на терену, већ и за 
угрожено становништво. Уз помоћ 
Хеликоптерске јединице и Војске 
Србије  транспортовано је 7.500 ланч-
пакета и 600 килограма хране и воде. 
 У свим објектима за самачки смештај 
обезбеђене су собе за прихват Обре-
новчана, као и специјалних јединица 
суседних држава. Смештај је обезбеђен 
и за евакуисане породице радника 
Министарства.
 Посебно је запажена улога Одсека за 
технолошку, санитарну и финансијску 
контролу, који је по повлачењу воде 
спровео низ неопходних санитарних, 
хигијенских и противепидемијских 
мера.

 На предлог МУП-а, Влада Србије 
донела је закључак којим се омогућује 
да грађани који су због поплава остали 
без личних докумената изваде нова без 
таксе и накнаде.

 „Грађани који су због поплава остали 
без личних докумената то доказују 
изјавом, као и потврдом Црвеног 
крста да се налазе у евиденцијама 

ове организације, уколико су код ње 
пријављени“, каже начелница Уп-
раве за управне послове генерал Зо-
рица Лончар Касалица и додаје да је 
посебна погодност за грађане који 
су поседовали биометријску личну 
карту или путну исправу да не морају 
да приложе извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству  
Републике Србије. 
 Они који су имали личну карту на 
старом обрасцу или први пут подносе 
захтев за издавање овог документа, 
иако су у обавези да приложе извод 
из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству Србије, такође су 
ослобођени плаћања таксе и накнаде, 
са назнаком да је у сврху издавања 
докумената.
 „За грађана погођене поплавама све 
врсте докумената, а нарочито личне 
карте које служе као доказ о идентитету 
и за остваривање других права пред 
државним органима и институцијама, 
издају се по хитном поступку“, навела је 
начелница Касалица.

 Полицајци опште надлежности 
спасавали су угрожене становнике 
из Обреновца, утврђивали бедем на 
Сави у Дреновцу и ангажовали се у 
Сремској Митровици, на критичним 
местима поред фабрике „Зорка“ и код 
силоса, као и у енергетском комплексу 
у Костолцу... Све је то Управа полиције 
постигла извршавајући упоредо своје 
редовне задатке и одржавајући јавни 
ред и мир у драматичној ситуацији у 
којој се наша земља нашла.

 Били су ту и за угрожене у Ваљеву, 
Лајковцу, Чачку, Свилајнцу, Шапцу, а 
помогли су припреме за евакуацију 
становника села Сремска Рача и Босут 
на подручју Сремске Митровице.
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Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова био је задужен за донације

Хуманитарна помоћ стигла до угрожених

УП одржала јавни ред и мир

Први на линији
Бесплатна документа за оне који су остали без њих у поплавама

Још једна иницијатива МУП-а



и правовремено и тачно информише 
јавност о свим битним сегментима 
борбе против поплава.
 „Наша дужност је да помогнемо. Сви 
су подједнако важни и сваки спасени 
живот за нас је победа“, истиче једна од 
колегиница. 
 Нестанак најмилијих могао је да се 
пријави кол-центру Министарства, 
који се у почетку налазио у Кабинету 
министра, а убрзо је измештен у 
Оперативни центар где су сви теле-
фонски бројеви обједињени у један, на 
који је примљено више хиљада позива. 
Само од 18. до 22. маја примљено је око 
2.500 позива.
 Министарство је отворило и линију 
на коју су могли да се јаве волонтери, 
који су преусмеравани на Црвени крст. 
Међу онима који су нудили помоћ, било 
је ронилаца, психолога, здравствених 

 Од очију јавности скривен, а под-
једнако ангажован део Министарства 
усредсредио је све снаге како би 
правовремено обавестио грађане 
о ситуацији на терену, оне који су 
спремни да помогну угроженима 
упутио на праву адресу и помогао у 
евакуацији, прослеђујући спасиоцима 
информације где се налазе људи који-
ма је помоћ неопходна. 
 Било је много потресних прича, људи 
су звали у помоћ заробљени у воденој 
стихији. Запослени у Кабинету министра 
и Оперативном центру ажурно и брзо 
обавештавали су спасиоце о локацијама 
људи опкољених водом, трудили се да 
помогну узнемиреним грађанима да 
сачувају присебност и савладају панику. 
Истовремено, Биро за сарадњу с 
медијима настојао је да се ухвати у 
коштац са целом ,бујицом, информација 

радника, али највише младих људи 
који су се несебично одазвали позиву 
за одбрану градова од водене стихије. 
Позиви су стизали из целе Србије, као и 
из земаља у окружењу.
 Грађани Србије понудили су сваку 
врсту помоћи - од возила, чамаца, 
расвете до лекова, одеће, обуће, а има 
и оних који су нудили своје станове за 
смештај евакуисаних са поплављених 
подручја, до оних који су несебично 
понудили уштеђевину.
 Колеге из кол-центра биле су дирну-
те добротом наших суграђана. Један 
мушкарац понудио је свој стан за сме-
штај евакуисаних, а на питање где ће 
он, одговорио да је то неважно, јер је 
и њему када је био у сличној ситуацији 
бежећи из Босне, Србија пружила руку 
и помогла.              ________

С.К. и А.Ђ.

Примљено више хиљада позива
Кол-центри Министарства унутрашњих послова координирали  ,бујицом, информација

Само од 18. до 22. маја јавило се око 2.500 људи. Грађани Србије нудили сваку врсту помоћи
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ООббрреенннооовввааачччкки поллииццаајјцциии дддааалллии суу свве ооддд  сссееебббеее ииааккоооо ссссууууу зззззннннннааалллии дддддааа ссууу ииммм ддооммооввии уууггррроожжжеееннии

ННееки и поо шшеесстт ддаана нисуу отишли куућћии, ннииттии ссуу ппрреессввллааччииллии ммоокрруу ооддеећћуууу

 „Погледао сам кроз прозор, дво-
риште где су паркирани полицијски 
аутомобили било је пуно воде. Киша 
није престајала да пада. Нисам се 
обазирао, наставио сам да радим. 
После пет минута бацио сам поглед 
на двориште. Нисам могао да веру-
јем! Вода је досезала до прозора ауто-
мобила. Двориште је изгледало као 
велико језеро”, овако описује поплавни 
талас у Обреновцу 15. маја командир 
Полицијске станице Обреновац Дејан 
Зарић.
 Цео први спрат Станице на коме су се 
налазиле просторије Дежурне службе 
и канцеларије Одељења за управне 
послове и Полицијске испоставе за 
безбедност саобраћаја био је под 
водом. Колеге кажу да су од водене 
стихије успели да сачувају документа 
која још нису уручена, али да време 
није дозвољавало да намештај и велики 
део архиве буде спасен.
 „Трудили смо се да сачувамо при-
суство духа. Вода је брзо продирала и 
уништила много тога, али превазићи 
ћемо све тешкоће. Радили смо дано-
ноћно без престанка, пружајући по-
моћ грађанима и санирајући штету 
у Полицијској станици Обреновац. 
Целокупно људство било је ангажовано 
и нисмо знали за одмор, а некима 
од колега поплављени су домови. 
Ситуација није лака“, каже командир 
Полицијске испоставе Обреновац, 

главни полицијски инспектор Дејан За-
рић и додаје да је одрастао у Обреновцу, 
али овакву трагедију до сада није видео. 
 „Многи полицајци нису знали шта 
се дешава са члановима њихових по-
родица. Били смо свесни да су нам 
домаћинства угрожена, али нико  није 
ни помислио да оде кући“, истиче Зарић 
и наводи да су за једну ноћ евакуисали 
цело насеље Сунце, у коме се тада 
налазило више од четири стотине људи. 
Приоритет је био очување људских 
живота. „Обреновац је наш град, ово 
су наши суграђани, комшије, рођаци 

и морамо да дамо све од себе“, кажу 
колеге.
  Командир Зарић захвалан је свима 
који су се несебично нашли у овој до 
сада невиђеној природној катастрофи. 
Обреновачка полиција достављала им 
је храну и асистирала на сваки начин.
 У Полицијској станици Обреновац 
раде и полицајци који живе у Шапцу, 
али и они су одмах дошли на посао и 
предано, не гледајући на сат, обављали 
своје радне задатке.
 Неке од колега и по шест дана нису 
отишле кући, нити су пресвлачиле 
мокру одећу. Дали су све од себе 
да од наглог продора воде сачувају 
информатичку опрему и средства везе. 
Поред свега, припадници ове станице 
одржали су и континуитет када је у 
питању спречавање кривичних дела, 
посебно имовинских деликата. 
 Како Зарић наводи, имали су више 
хватања на делу,углавном су биле у 
питању крађе из напуштених објеката, а 
извршиоци су им често били познати од 
раније. Процесуирани су у Полицијској 
станици Чукарица.
 „Ово је херојска станица, поносни 
смо због свега што смо до сада урадили. 
Свесни смо да не смемо да посустанемо 
и да нам предстоји још много изазова, 
са којима ћемо се, као и до сада, храбро 
и непоколебљиво суочити“, сложне су 
наше колеге.               ________

С.К. и В.Ћ.
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 Питање је да ли би сва хуманитарна 
помоћ стигла на своје одредиште да 
није било наших колега из Управe 
саобраћајне полиције, који су пратили 
и спроводили возила, а постарали 
су се да и возила која су превозила 
евакуисано становништво безбедно 
дођу до свог циља.

 Поред ангажовања на обезбеђењу 
несметаног протока саобраћаја, учес-
твовали су у спасавању угроженог 
становништва, постављању блокада и 
водених баријера на насипима речних 
корита, као и достави воде за пиће, 
хране и свих материјално-техничких 
средстава неопходних за санирање 
последица поплаве.

 Тек што су поправили куће после 
разорног земљотреса 2010. године, 
становници подручја које покрива 
Полицијска управа у Краљеву суочили 
су се са још једном природном силом. 
Поплаве су ставиле полицијске 
службенике на још један тест из-
држљивости и хуманости. 
 У координацији са Штабом за 
ванредне ситуације, помагали су у 
спасавању и евакуацији становништва, 
пружали помоћ и рашчишћавали терен. 
Добровољно су се пријављивали за 
отклањање последица од поплава, а 
пружили су и помоћ осморици колега 
који су остали без дома.
 Поплава је оставила иза себе праву 
пустош и огромну штету. Ванредна 
ситуација је овде проглашена два пута. 

Реке Рибница, Јошаница, Студеница 
и Ибар су се излиле 18. и 19. априла и 
поплавиле саобраћајнице према Гочу, 
Александровцу, Студеници, Јошаничкој 
Бањи и Баљевцу код Рашке, што је 
довело до потпуне обуставе саобраћаја. 
Поплављено је преко 1.200 хектара 
обрадивих површина и евакуисано 
више домаћинстава. 
 У другом таласу поплављено је 
више од 1.000 домаћинстава, 4.000 
хектара пољопривредног земљишта, 
више стотина грла стоке, пет хектара 
шума, порушено седамнаест мостова 
и оштећено 130 километара путева 
и двадесет бунара. Срећом, све је 
протекло без људских  жртава. 

_________________
Кристина Николић

Саобраћај под 
контролом

Још једна природна катастрофа
УСП бринула о друмовима Поплаве направиле пустош на подручју Полицијске управе у  Краљеву 

 Посада мобилне јединице службеника Управе граничне 
полиције учествовала је на постављању и опсервацији 
дневне и термовизијске камере које су из аеростата 
надгледале напуштени Обреновац 24 сата дневно. На овај 
начин су из прве руке, са висине до 150 метара, посматрали 
не само повлачење воде, него и стање објеката и имовине 
грађана, што је знатно смањило број кривичних дела у 
Обреновцу. Терен су обилазили и АТВ возилима, на местима 
где током повлачења није могло да се приђе џиповима.
 Гранична полиција пружила је помоћ и у евакуацији 
становника Обреновца, Моровића, Јамене и Шида, а 
многи грађани, које су избавили гуменим чамцима, биће 
им доживотно захвални. Посебно је значајна њихова 
улога у санацији клизишта код Малог Зворника, као и на 
рашчишћавању тока Дрине. Осим тога, чим се указала 
потреба, 50 граничних полицајаца отишло је да помаже 
становништву у Сремској Митровици.

„Камерама” чували куће

УГП била задужена за надзор напуштеног Обреновца 
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 Колоне људи пристизале су у Шабац. 
Помоћ је стизала из свих крајева земље. 
Наше колеге су са припадницима 
Војске Републике Србије даноноћно 
учествовале у одбрани овог града и 
околних места од поплава. Шабачка 
полиција раме уз раме са колегама 
из Жандармерије, осталих подручних 
полицијских управа и организационих 
јединица Министарства успела је да 
спасе Шабац од претеће бујице. Хиља-
де грађана притекли су у помоћ.
 Солидарни и решени да заједнички 
одбране град од поплаве, у Шабац су 
стизали добровољци из свих делова 
Србије, па чак и из Косовске Митровице, 
Штрпца, Новог Пазара и Сјенице. 
Помагали су и рудари из српских 
рудника, али и монаси из манастира са 
Косова и Метохије и из Црне Горе.
 Највећу штету претрпела је зграда 

Полицијске станице Шабац, која у петак 
поподне више није била условна за рад. 
Подрум и паркинг били су потопљени. 
Чим је ниво воде то дозволио, из 
станице је извучена опрема, а колеге 
су се преместиле у главну зграду 
Полицијске управе у Шапцу. Грађани 
су у најкраћем року били обавештени, 
и већ од понедељка рад је настављен 
нормалним током.
 Једна од поплавама најугроженијих 
општина био је Крупањ, који је 
остао без воде, струје и било какве 
комуникације. Одсечен од остатка 
света, три дана и три ноћи Крупањ је 
водио битку са поплавама. Његовим 
грађанима свакодневно су помоћ 
пружали полицајци, који су помагали и 
у чишћењу града.
 Схватајући озбиљност ситуације, у 
одбрану Шапца од поплава укључили 

су се сви припадници МУП-а. На 
први позив за помоћ одазвали су се 
припадници Управе криминалистичке 
полиције, Управе полиције и Управе за 
обезбеђење, а укључили су се и у акци-
је спасавања широм Србије и помагали 
где год је било потребно. Све управе 
пружале су подршку и специјалним 
јединицама. 
 У борби против поплава у Шапцу, 
придружили су се и запослени у Цен-
тру за основну полицијску обуку, а у 
прављењу насипа помогло је и сто 
полицајаца из Пријепоља.
 Више од стотину нишких полицајаца 
без размишљања се упутило у Дрено-
вац, где су ојачали бедем на Сави, 
а грађанима у угроженом подручју 
допремили су помоћ у конзервираној 
храни, води и другим намирницама, 
које нису кварљиве.

Солидарни у одбрани града
Полицијска управа и грађани Шапца нису остали усамљени

Хиљаде и хиљаде добровољаца стизали су у помоћ из целе Србије
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Шабац никако не сме да падне!
Кадети ЦОПО-а и студенти КПА борили су се против поплава раме уз раме са будућим колегама

 Нове генерације кадета Центра за 
основну полицијску обуку и студенти 
Криминалистично-полицијске акаде-
мије већ су учиниле своје будуће колеге 
поносним. Од првог тренутка, заједно 
са припадницима МУП-а, били су раме 
уз раме са грађанима Шапца у борби 
против надолазеће бујице.

 Заједно са полицијским службени-
цима Управе за стручно образовање, 
оспособљавање, усавршавање и науку 
МУП, 240 полазника Центра за основну 
полицијску обуку, две ноћи и два дана 
непрекидно су радили на  појачавању 
насипа на ушћу Дрине у Саву, у селима 
Црна Бара и Равње. Мештанима ових 
села, кадети и полицајци помагали су да 
ојачају насип дужине осам километара, 
стар више од 40 година. Великом 
брзином и са огромним еланом, млади 
кадети, будући полицајци, пунили 
су вреће са песком и преносили их 
до насипа. Нису престајали, нити се 
одмарали.
 Преносимо причу једног од храбрих 
студената:
 Било је то 15. маја, киша је већ три 
дана непрекидно падала. Таман када 
смо сели да вечерамо, ментор је ушао у 
ресторан и рекао да је хитно потребно 
30 добровољаца. Устао сам и постројио 
се са колегама код интерната. Убрзо смо 
сазнали да идемо у Сремску Каменицу. 
Дошли смо до Цркве рођења Пресвете 
Богородице, где сe излиo поток и 

угрожено неколико домаћинстава. Брзо 
смо се организовали. Не чекајући да нам 
допреме лопате, џакове смо пунили 
рукама, само да што пре зауставимо 
мутну бујицу која је носила све пред 
собом. 
 Вода је стигла до самих кућа. Стајали 
смо у води до колена и примали џакове 

који су великом брзином наше колеге из 
руке у руку преносиле до нас. Правили 
смо насип уз куће. 
 Киша праћена ветром није стајала. 
Након вишесатног рада, речено нам је 
да се вратимо у школу, али ми нисмо 
хтели да прекинемо. У школу смо 
стигли око један сат после поноћи. 
Ујутру, поспани и уморни отишли смо 
на часове, а после наставе наставили 
смо да сушимо ствари. Очекивали смо 
следеће ангажовање, јер је најављено да 
је у целој Србији проглашена вандредна 
ситуација.
 У 17 часова, 200 припадника ЦOПO 
кренуло је пут Шапца. Када смо стигли, 
упућени смо у село Црна Бара. Иако 
нам још није било све речено, имали 
смо осећај да нешто није добро. По 
доласку у Црну Бару сачекали су нас 
људи из Сектора за ванредне ситуације 
и рекли да је ситуација јако напета, 
да се очекује да насип који дели Саву и 
насеље попусти. Ту смо се налазили све 
док нам није јављено да је насип у селу 
Равње пробијен и да се вода излива. 
Народ је био очајан. То је село које се 

бави само пољопривредом, имају пуно 
стоке, не знају шта ће бити с њом. 
Одмах је део полазника и старешина 
кренуо са пуњењем џакова, док је 
велики багер уздизао насип. Након два 
сата стигла је друга група и заменила 
колеге који су напуњене џакове 
утоваривали у тракторе и превозили 
до најугроженијег дела бране. Мештани 
су били задивљени трудом да им 
спасемо насеље.  Уморни и неиспавани, 
одбранили смо и село Равње.   
                                ______________

Марко Кузманов

Киша праћена ветром није стајала. Речено нам је да се вратимо у школу, али ми нисмо хтели



 Службеници Полицијске управе у Сремској Митровици обишли су више од две 
хиљаде станова и кућа грађана, који су, услед надолазеће бујице, морали да се 
преместе у безбедније делове града и прихватна места. Полицијска помоћ пружена 
је и у збрињавању житеља Јамена, Моровића, Вишњићева, Сремске Раче и Босута. 
Захваљујући њиховом „будном оку“ привремено напуштени домови остали су 
нетакнути.
 На подизању насипа у Мачванској 
Митровици ангажовано је 127 полица-
јаца и још педесет на Рибарској обали, 
на супротној обали Саве. Подигнуте 
бедеме обезбеђивали су даноноћно.
 Заједно са мештанима, полицајци су 
постављали џакове са песком на Сави 
и Босуту, а након што је село Јамена 
поплављено, помагали су у евакуацији 
становништва, стоке и материјалних 
добара и пружали сву неопходну 
помоћ. Од продора набујале Саве, 
полиција је бранила Хртковце и Кленак 
на подручју Руме, Обреж, Брестач и 
Купиново у општини Пећинци.
 Саобраћајна полиција је затварала и 
обезбеђивала критичне саобраћајнице 
у општинама Сремска Митровица и 
Шид, пратила конвоје хуманитарне 
помоћи и спасилачке екипе до 
угрожених насеља.  

___________
Жељка Аврић

 Ваљево је било међу градовима који су се нашли на удару поплавног таласа 
набујале Колубаре. Службеници Полицијскe управe у Ваљеву претрпели су велике 
материјалне штете у својим домовима, а ни њихова радне просторије нису биле 
поштеђене.
 Зграда Полицијске станице Уб потопљена је у петак, 16. маја. Према речима 
командира Мирослава Пантелића, за спас архиве, технике и докумената највише је 
заслужан вођа смене Драгиша Лишанин.
 Такође, сачували су и сва службена возила и веома брзо пронашли решење и 
већ од понедељка, у просторијама првог спрата зграде Војног одсека, Одељење 
за управне послове издавало је документа грађанима. Њихове колеге су такође 
наставиле са обављањем редовних послова, али и са пружањем помоћи својим 
суграђанима.

_____
М.Т.С.

 Вода је веома брзо надирала. 
Полицијски службеници у Крагујевцу 
улазили су у хладну воду до појаса 
како би помогли угроженима, а успели 
су да евакуишу 64 особе. Захваљујући 
њиховој храбрости и брзини, ниједан 
живот није био угрожен. 
 Брзом акцијом полицајаца и ват-
рогасаца-спасилаца избегнуте су и 
теже последице изливања Јасенице, 
а мештани из поплављених кућа 
одведени су на сигурно. 
 Када су мислили да могу да одахну, 
изненадило их је невреме крајем маја, 
које је изазвало поплаве у нижим 
деловима Крагујевца. Поплављен је 
велики број предузећа, подрума у 
стамбеним зградама, а вода је продрла 
и у бројна домаћинства. Упркос брзом 
надирању воде, осамнаесторо људи 
заглављених у аутомобилима извучено 
је на време. 
 На колико су тешком и опасном 
задатку биле наше колеге, говори и 
трагичан случај ватрогасца-спасиоца 
Дејанa Лазаревићa, који се, спасавајући 
живот мештанина села Горович, утопио 
у набујалој реци.         ___

С.Л.

Сачували напуштене домове

Редован рад у ванредним околностима

Становништво
склоњено на сигурно

Сремска полиција била на великим искушењима

Полицајцима у Убу оштећени и домови и канцеларије

Поплављен Крагујевац

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
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Хуманост чини 
полицајца

 Чачански полицајци су полицијску 
униформу заменили радним оделима, 
а солидарност и хуманост увек носе 
са собом. Полицајци су ојачавали 
корито у сливу Чемернице која је 
две седмице раније пробила насип и 
полавила неколико стотина сеоских 
домаћинстава.  
 Још један од показатеља да полицај-
ци помажу када год је потребно је 
акција добровољног давања крви коју 
је 21. маја организовала Полицијска 
станица Лучани у Гучи у сарадњи са 
Службом за трансфузију крви чачанске 
болнице. Деветнаест службеника дало 
је драгоцену течност за угрожено 
становништво. 

______________  
Биљана Настић

Колеге из Чачка дале крвКрушевачка полиција спасавала људе у задњи час

Бржи од бујице

Даноноћно бранили „Костолац Б”
Полицијска управа у Пожаревцу имала пуне руке посла

 Грађани Петровца на Млави, Малог Црнића, Кучева и Пожаревца, али и осталих 
насеља на територији коју покрива Полицијска управа у Пожаревцу, могли су да 
се и у овако тешким тренуцима ослоне на полицију, која је посебно поносна на 
чињеницу да током евакуације становништва није било жртава и повређених. На 
територији Браничевског округа, са колегама из Сектора за ванредне ситуације, 
евакуисали су 415 домаћинстава, највише из Пожаревца, Костолца и околних села.
 Одбрана најзначајнијег објекта у Браничевском округу – угљенокопа и 
термоелектране у Костолцу од набујале Млаве трајала је даноноћно. Учествовали 
су запослени, полиција, војска, житељи околних села и добровољци из Пожаревца 
и Костолца. 
 Полицајци су подигли бедем надомак Термоелектране „Костолац Б”, а завршени 
су и насипи за преусмеравања воде. Бранили су је и тимови из Немачке, Француске 
и Чешке. Воду која се излила пумпама су враћали у корито реке, па рад ове 
електране није био угрожен.
 У Костолцу је боравила и европска комесарка за међународну сарадњу, 
хуманитарну помоћ и ванредне ситуације Кристалина Георгиева, која је била 
импресионирана ефикасношћу мера које су предузете у борби са воденом 
стихијом.

 Излиле су се Велика и Западна Мо-
рава, Љубостињска, Јовановачка и 
Рибарска река, поплављено је гото-
во хиљаду домаћинстава и више 
хиљада хектара обрадивог земљишта. 
Полицајци и ватрогасци-спасиоци 
неуморно су евакуисали становниш-
тво, црпили воду из поплављених 
објеката и помагали у санацији терена. 
 Крушевачка полиција имала је пуне 
руке посла пошто се чинило да вода 
навире са свих страна. Становнике 
поплављених места су извлачили у 
задњи час не само из кућа и са кровова 
него и из поплављених аутомобила. 
Успешном акцијом ватрогасаца-спаси-
лаца спасено је и десетогодишње дете.
 Уложили су максимум снага да 
спрече даље ширење последица 
поплава, а сарадња са органима 
локалне самоуправе, институцијама 
и волонтерима дошла је до пуног 
изражаја.
 Становницима Радаља, Малог Звор-
ника, Крупња и Ћићевца полицајци су 
помогли и сакупљањем помоћи.
 Организована је и акција прику-
пљања новца и робе за петоро колега 
из Појата и Обрежа којима је страдала 

лична имовина.
 Сто полицијских службеника ове 
управе учествовало је у одбрани од 
полава у Шапцу, а придружиле су им 
се и колеге из Одељења за ванредне 
ситуације, које су помагале и у 
Обреновцу.
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ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

 „Река Дрина не раздваја људе, она их 
спаја“, изјавила је начелница Полициј-
ске управе у Ужицу Драгица Јевтовић, 
желећи да нагласи солидарност служ-
беника ове управе који су колегама из 
Сребренице допремили воду, храну 
и гориво, како би могли да дођу до 
старачких домаћинстава на свом 
подручју.
 Због појаве одрона и клизишта, села 
која се налазе са обе стране Дрине, у 
општинама Бајина Башта и Скелани, 
данима су била одсечена од света. 
Ужички полицајци и припадници По-
лицијске станице у Бајиној Башти први 
су им притекли у помоћ.

 Становници овог подручја имали су и 
друге муке. Доток воде на језеру Врут-
ци био је толики да је могао да угрози 
брану, чиме би се изложила опасности 
регија која је пре само пет месеци има-
ла проблем несташице воде за пиће. 
 До скора танак млаз воде у кориту 
реке Скрапеж, претворио се у помах-
ниталу бујицу која је претила да потопи 
Косјерић. Укроћена је захваљујући 
припадницима полиције и Сектора 
за ванредне ситуације, који су први 
почели да бедем и чисте корито од 
грања и стабала. 
 Вода је покренула клизиште у Сечој 
Реци, а мештани су били потпуно од-
сечени од Косјерића. Опет су полицајци 
први прискочили у помоћ и евакуисали 
једну породицу. Брдо које се обрушило 

потпуно је онемогућило пролаз до 
овог места, па је полиција заједно са 
мештанима радила на оспособљавању 
ове деонице пута. 

 Под водом су била читава дома-
ћинства и оранице у целој пожеш-

кој котлини. Благовременом интер-
венцијом полиције и овде су избегнуте 
теже последице по становништво. 
 У Бајиној Башти на стотине клизишта 
претило је да угрози села Рогачица, 
Костојевићи, Гвоздац, Оклетац и другa. 
Службеници Полицијске станице у 
Бајиној Башти први су пружили по-
моћ најугроженијима. Саобраћај је 
био обустављен на неколико путних 
праваца на делу државних путева, 
као и на локалним путним правцима. 
Угрожено је снабдевање струјом, а 
телефонске линије су биле у прекиду, 
па је присуство полиције знатно олак-
шало комуникацију са Штабом за 
ванредне ситуације.

Припадници Полицијске управе у Ужицу борила се и са поплавом и са клизиштима

Помагали другима упркос сопственој невољи
Први притекли у помоћ становништву насеља која су услед поплава остала одсечена од света

Солидарност  као део професије

 Готово сви службеници Управе 
добровољно су се одрекли дела 
плате, како би се купиле основне 
животне намирнице и средства 
за личну хигијену за Бајину Башту 
и Косјерић. Прикупљено је око 
390.000 динара. Придружили су се 
и шабачким колегама у обављању 
редовних послова.
 У евакуацију становништва Косје-
рића укључиле су се ватрогасно-
спасилачке јединице Одељења за 
ванредне ситуације у Пријепољу.
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Удруженим снагама против Мораве

Привилегија је 
чинити све за своју 

заједницу

 Поплаве у Поморављу најтеже су 
погодиле села у општини Рековац, а 
село Надрље било је потпуно одсечено. 
Хиљаде домаћинстава претрпело је 
огромне штете у општинама Свилајнац 
и Параћин. Страдала су и села у околини 
Јагодине - Кончарево, Рибаре, Бресје, 
Ракитово, Трнава и градско насеље 
Света Петка. Евакуисано је 1.007 особа.
 Сви припадници полиције и Одељења 
за ванредне ситуације у Јагодини 
даноноћно су ојачавали насипе у 
угроженим подручјима, евакуисали 
грађане, делили помоћ и црпили воду 
из поплављених објеката. Поред њих, 
помоћ си пружали и бивши припадници 
МУП-а са Косова и Метохије, колеге из 
полицијских управа Врање, Лесковац, 

Крагујевац, као и ватрогасци-спасиоци 
из Ниша, Новог Сада и Суботице, одакле 
је стигла и помоћ у опреми.
 Овом подручју притекли су у помоћ и 
спасилачки тимови са својом опремом 
из Данске, Бугарске, Црне Горе, Слове-
није, Мађарске и Македоније. Такође, 
помогли су припадници Војске Србије, 
Одред српско-руских деминера, као и  
ватрогасна јединица фабрике „Симпо“ 
из Врања.

 У жељи да помогне становништву 
подручја угрожених поплавама, Интер-
националне полицијске асоцијације 
- Регија Београд организовала је 
хуманитарну акцију „Хуманост за бу-
дућност“. Прикупљено је преко десет 
камиона помоћи у храни, средствима 
за хигијену, одећи и храни за бебе, 
душецима и  пеленама. 

 „Живот полицајца припада целој 
заједници и док год живи, његова је 
привилегија да за њу чини све што 
може. Када нисмо били на дужности, 
заједно са волонтерима смо помагали 
нашем народу широм Србије на 
различите начине, а тако ћемо нас-
тавити и у наредном периоду”, рекао 
је председник Регије Београд и делегат 
ИПА Србије у Извршном савету 
Светске ИПА, др Небојша Пантелић 
и најавио да планирају да организују 
акцију добровољног давања крви и 
хуманитарни концерт.

Јагодинска полиција евакуисала више од 1.000 људи

ИПА акција
„Хуманост за будућност“

 Мештане села Сервене у ноћи између 
15. и 16. маја спасавао је из водене 
бујице полицијски наредник Мирко 
Вукмановић са својим колегама. У 
тренутку када је и последњи мештанин 
пребачен на сигурно, Мирко је чуо 
преко „мотороле“ да је Ресава пробила 
насип и да водена стихија јури Сви-
лајнцем, плавећи све пред собом. 
Брзо је стигао до центра, у којем су 
приземља стамбених зграда већ била 
поплављена. Станари су запомагали са 
тераса виших спратова.
 Пробијајући се кроз хладну водену 
бујицу која му досезала до рамена, 
Мирко је успео да дође до једне од 
зграда. Док се пробијао кроз воду 
смиривао је успаничене људе који су 
стајали на  терасама. Довикивао им је да 
се не плаше, да им стиже помоћ и да су 
на вишим спратовима безбедни. 
 У суровим условима, прва особа коју 
је Мирко спасио и однео на сигурно 
била је двогодишња девојчица. 
 Овај храбри полицајац све време 
је знао да је поплављен и његов 
приземни стан, у коме су када је кренуо 
на свој радни задатак остали синови 
са супругом. Без обзира на то, он се 
неустрашиво газећи кроз водену буји-
цу враћао до угрожених људи.

 Без обзира на све што је преживео, 
Мирко Вукмановић увек је несебично 
помагао свима којима је помоћ била 
потребна. Рањен je 2000. године док 
је са својим кoлегама, патролирајући 
возилом у Копненој зони безбедности 
између села Велики и Мали Трновац, 
налетео на мину. Тада су двојица 
његових колега погинула, а двојица 
остала без доњих екстремитета. Мирко 
је задобио опекотине трећег степена и 
оперисан тринаест пута. 

 Мирко у МУП-у ради 28 година, а 
тренутно је вођа Саобраћајног центра 
Полицијске станице Свилајнац.

Спасао двогодишњу девојчицу
Подвиг полицајца из Свилајнца Мирка Вукмановића
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