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Име војника

Одбрана Србије од поплава
3

Војска на првој линији

П

оплаве какве се не памте задесиле су Србију у трећој и четвртој
седмици маја. Због обилних вишедневних падавина готово цела земља
је под водом. Влада Србије прогласила
је ванредно стање и тродневну жалост
за изгубљеним животима.
Иако је сваком његова мука највећа, најтеже је у Обреновцу где је евакуисан скоро читав град, а даноноћна борба вођена је за одбрану Шапца.
Припадници Војске Србије и овога
пута помажу дан и ноћ. Више хиљада
војника, подофицира и официра из Специјалне бригаде, Прве, Друге и Треће
бригаде Копнене војске, Речне флотиле, Другог и Трећег центра за обуку, Команде за развој Расинске бригаде, Петог батаљона војне полиције, Центра за
обуку логистике, Централне логистичке
базе, 250. ракетне бригаде за ПВД, као
и 98. и 204. ваздухопловне бригаде и
других састава, ангажовано је у Обреновцу, Шапцу, Коцељеви, Лозници,
Осечини, Лешници, Ваљеву, Прељини,
Лучанима, Пожеги, Трстенику, Дољевцу, Лазаревцу, Љубовији, Грделици,
Крупњу, Лозници, Свилајнцу, Ваљеву,
Лучанима...
Војска Србије ангажовала је хеликоптере, амфибије, моторна возила,
чамце, пумпе, ауто-цистерне за воду...
Евакуисано је више од 30.000 грађана,
готово читав Обреновац, а са најкри-

тичнијих места грађани су превожени
хеликоптерима... Допремана је храна,
вода, ћебад, кревети...
Хиљаде џакова напуњено је песком, постављени су бедеми дугачки километрима, а на бедемима се дежурало
непрекидно...
Једноставно, војска помаже где год
је потребно, на сваки начин примерен
ситуацији, професионално и људски, пожртвовано и несебично...
Министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба генерал
Љубиша Диковић од првог дана су са
војском и грађанима, даноноћно обилазећи Србију, најугроженија места, реагујући у циљу што ефикасније помоћи у
заштити живота и имовине људи.
Задивљујућа је солидарност коју су
и овога пута показали грађани Србије,
добровољно и у великом броју одлазећи
на сва места одбране од поплава, радећи оно што им се каже да је најнеопходније у том тренутку. Посебно су млади
људи вредни, пунећи џакове песком, постављајући заштитне бедеме и остајући
на линији одбране до граница издржљивости. Свако је заправо помогао колико
је могао и то је оно лепо лице Србије која је показала хуманост и солидарност
без које би страдања и последице биле
много веће.
У помоћ су притекли и пријатељи
из иностранства, Русије, Бугарске, Сло-

веније, Немачке, Аустрије, Мађарске,
Чешке, Македоније, Црне Горе, Европске уније, са пумпама великог капацитета и са чамцима. Дошли су да помогну,
многи су упутили помоћ, али је охрабрујуће видети да Србија има пријатеље који је нису заборавили и у овим драматичним данима.
Размере огромне штете тек ће бити сагледане после повлачења воде, а
асанација терена почела је одмах по првим наговештајима проласка опасности. Поплављене су и порушене куће,
привредни објекти, мостови, путеви...
Процењује се да је поплављено 80.000
обрадивог пољопривредног земљишта,
а губици су велики и у сточном фонду
где је угинуло више стотина тона животиња.
Србија ће се дуго опорављати од
последица незапамћених поплава. Али,
једино су жртве ненадокнадиве, остало
ће се надокнадити, тешким и упорним
радом, уз материјалну и финансијску помоћ која увелико долази. Санирање последица биће праћено и питањем да ли
се могло више учинити у одбрани. Надлежне институције нарочито морају извући поуке да би се припремљенији суочили са будућим претњама.
Уз сво трпљење и недаће ових
деценија, научили смо да се живети
мора, у борби за стварање бољег и
кад је најтеже. ƒ

Поплаве у Србији
Киша која није
престајала данима
изазвала је поплаве
у Србији катастрофалних
размера. Градови су под
водом, надошле реке
рушиле су куће, мостове,
путеве,
пољопривреда
и индустрија
претрпели су велике
штете... Припадници
Војске Србије су
и овога пута јунаци
одбране! Дан и ноћ су
са грађанима да
помогну у тешкој
невољи која је задесила
готово читаву Србију.
Влада је прогласила
ванредно стање
и тродневну жалост
поводом смрти
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и страдања великог броја
грађана
у поплавама.
23. мај 2014.

Јунаци
Среда, 14. мај

Због обилних падавина поплаве
су кренуле 14. маја када су прве јединице Војске Србије одмах изашле на
терен да помогну угроженом становништву. Припадници Првог понтонирског батаљона речне флотиле били су ангажовани у Шапцу и Коцељеви, а током ноћи и у Лозници, док су
припадници Друге бригаде Копнене
војске и Другог центра за обуку пома-

гали становништву у одбрани од поплава у Ваљеву и Осечини.
Исте вечери припаднике војске у
Шапцу и Лозници обишао је министар
одбране Братислав Гашић и због ситуације која је постајала све тежа тамо
остао читаве ноћи. Ванредна ситуација
проглашена је у низу градова и општина, а 15. маја Влада Србије прогласила
је ванредно стање у читавој Србији.
Хитно су предузете све мере за спречавање последица поплава које су захватиле највећи део Србије, тако да су
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одбране
многи градови, насеља и села била под
водом. Бујице су надирале таквом брзином да је за свега неколико сати вода плавила куће и имања, тако да су
многи били изненађени и само су спасавали голе животе. У угроженим подручјима могле су се видети потресне
слике уништених добара и унесрећених људи који су изненада губили све
што су читав живот стицали. Такву катастрофу ни најстарији становници у
тим подручјима не памте.

Због велике количине воде појавила су се многа клизишта, а због одрона
саобраћај је обустављен на више путних
праваца и на прузи Београд–Бар.
Војска, Жандармерија и припадници Сектора за ванредне ситуације
Министарства унутрашњих послова,
са тимовима за спасавање на води, одмах су се укључили у одбрану од поплава. Укључила се и Горска служба спасавања, грађани, студенти, за свакога је
током ових дана било посла.

Четвртак, 15. мај

У четвртак, 15. маја око 700 припадника Војске из Специјалне бригаде,
Прве, Друге и Треће бригаде Копнене
војске, Речне флотиле, Другог и Трећег
центра за обуку, Команде за развој Расинске бригаде, Петог батаљона војне
полиције, Центра за обуку логистике,
Централне логистичке базе, 250. ракетне бригаде за ПВД, као и 98. и 204.
ваздухопловне бригаде ангажовано је
у Шапцу, Коцељеви, Лозници, Осечи-

Цнтр з обуку из Пожрвц
Припадници Центра за обуку КоВ Команде за обуку Војске Србије од
почетка елементарне непогоде били су ангажовани у пружању помоћи становништву Свилајнца и Малог Црнића.
Око 200 припадника Центара ангажовано је у петак, 16. маја, у Шапцу,
у одбрани хемијске фабрике „Зорка” од набујале Саве, а у недељу на понедељак радили су 24 сата у изградњи бедема у Костолцу.
– Од девет километара бедема, колико је тада направљено, припадници
нашег центра сами су изградили осам километара, радећи непрекидно 24
сата, у сменама – рекао је командант Центра пуковник Душко Шљиванчанин, и истакао да су радили сви од војника до пуковника.
Осим тога, припадници Центара за обуку КоВ помагали су у евакуацији становништва из Свилајнца и околних села око Пожаревца. Такође, допремали су воду становништву Кучева и Црнића. У једној од од последњих
акција војници на добровољном служењу војног рока сакупили су 72.000 динара, које су предали Црвеном крсту, како би се купиле неопходне намирнице и опрема.
– Војници које сам окупио у петак и после неколико дана ангажовања
нису више исти – одрасли су преко ноћи – истакао је пуковник Шљиванчанин.

ни, Лешници, Ваљеву, Прељини, Лучанима, Пожеги, Трстенику, Дољевцу,
Лазаревцу, Љубовији, Грделици...
Војска је ангажовала пет хеликоптера, моторна возила, чамце, пумпе и
ауто-цистерне за воду.
Тог дана Војска Србије евакуисала је 368 особа, од којих 72 хеликоптерима. До угрожених грађана допремана је вода за пиће, храна, обезбеђена
су ћебад и кревети у прихватним центрима где су збрињавани евакуисани.
Начелник Генералштаба генерал
Љубиша Диковић читав дан провео је
на терену с ангажованим припадницима Војске. Обишао је Прељину, Чачак,
Пожегу, Косјерић, Ваљево и Уб.
Прва бригада Копнене војске повећала је број припадника у Шапцу, а
припадници Централне логистичке базе обезбедили су кревете и ћебад штабовима за ванредне ситуације и радили су на ојачању бедема у Горњем Милановцу.

Обреновац

Припадници Речне флотиле ангажовани су у Коцељеви, Шапцу, Лазаревцу, Лајковцу, Лучанима и Лозници,
углавном на евакуацији грађана и ојачању бедема. Командант Флотиле пуковник Андрија Андрић истакао је у
Лозници да припадници Флотиле имају значајна искуства у извршавању задатака из „треће мисије“ и да су у потпуности спремни да пруже неопходну
помоћ грађанима.
Друга бригада Копнене војске ангажована је на евакуацији и ојачању насипа у Чачку, црпљењу воде у Љубовији и снабдевању становништва водом
за пиће у Ушћу код Краљева.
Међу првима који су притекли у
помоћ мештанима села Белотинац, надомак Дољевца, били су припадници
Треће бригаде Копнене војске. Њих 20
је с два возила радило на изградњи и
ојачавању бедема, евакуацији становништва и извлачењу воде из поплављених кућа и објеката.
Хеликоптери 204. ваздухопловне
бригаде евакуисали су 10 особа из Јунковца и 8 из Дражевца, а хеликоптери
98. ваздухопловне бригаде ангажовани
су у рејону Чачка, Трстеника и Крушевца на извиђању из ваздуха и спасавању људи. Припадници 98. бригаде учествовали су у евакуацији становништва у Пожеги.
Припадници Специјалне бригаде
спасавали су грађане у Дољевцу, Гроцкој, Прељини и Шапцу.
Други центар за обуку евакуисао
је становништво у Осечини, а у Коцељеви снабдевао грађане пијаћом водом.
На снабдевању грађана водом за
пиће у Трстенику ангажовани су припадници Команде за развој Расинске
бригаде, а у Грделици – припадници
Трећег центра за обуку. У Кучеву, Малом Црнићу и Ражњу пијаћу воду обезбедио је Центар за обуку Копнене војске и 246. батаљон АБХО.
Припадници Центра за обуку логистике укључени су у ојачавање бедема у Пожеги.
Делови погона Фабрике „Милан
Благојевић – наменска“ у Лучанима били су под водом. Радници фабрике на
време су изместили све што је било
угрожено тако да су сви производни
погони били заштићени и у функцији.
Током дана фабрику је посетио министар Гашић, а увече и током ноћи оби-

Логистичк подршк јдиниц
Јединице Војске Србије су, у складу с потребама и захтевима органа локалне
самоуправе, ангажовале одговарајуће саставе и покретна средства у почетном
периоду, углавном само ауто-цистерне за воду, а истовремено логистичке јединице и капацитете припремале за интензивније ангажовање у складу с очекиваним захтевима. Тако су транспортни капацитети, опрема за прихват и смештај
становништва, артикли хране и остале потребе приближене рејонима могуће
употребе. Истовремено, правац ангажовања био је на подизању и одржавању
техничке исправности, приоритетно хеликоптера, инжињеријских и транспортних средства, те опреме за припрему хране.
За потребе снабдевања водом за пиће је у 17 општина ангажовано 25 аутомобила цистерни за воду – Шабац, Косјерић, Дољевац, Гаџин Хан, Појате, Ћићевац, Ражањ, Трстеник, Ћуприја, Коцељево, Грделица, Кучево, Петровац, Уб, Рача
Крагујевачка, Обреновац.
Екипе за одржавање из Ваздухопловног завода „Мома Станојловић” ангажоване су на техничком одржавању и припреми хеликоптера у летачким јединицама, а екипе логистичких батаљона у рејонима интензивне употребе транспортних средстава.
„Кризним штабовима и општинама у Србији, ваздушним путем допремљено
је 36 тона хране, одеће, опреме за бебе, средстава за хигијену, готових оброка,
лекова и 44.000 литара воде. Такође, јединицама Војске Србије, ангажованим у
угроженим подручјима, издато је и допремљено 11,5 тона артикала хране и 6.000
комада разне опреме – истиче бригадни генерал Жељко Нинковић, начелник
Управе за логистику Генералштаба.
Он додаје да ни објекти Централне логистичке базе нису заобиђени поплава и клизишта, тако да су њени припадници били ангажовани и на отклањању последица поплава и клизишта у објектима Базе и на ојачавању бедема у Горњем
Милановцу.
– Више предузећа, која иначе учествују у одржавању средстава НВО, своје
капацитете ставила су на располагање Војсци, без накнаде, док траје ванредна
ситуација – каже генерал Нинковић.
Начелник Управе за логистику додаје да је поред транспортних капацитета Војске, која се у континуитету ангажују на извршавању постављених задатака
и транспорту покретних средстава, за потребе кризних штабова и јединица размештених и ангажованих у угроженим подручјима, те за превоз лица, досада
обезбеђено 25 аутобуса.
Генерал Нинковић наглашава да је после проглашења ванредне ситуације,
успешно успостављена координација Сектора за материјалне ресурсе и Управе
за војно здравство Министарства одбране, Управе за логистику Генералштаба,
те осталих државних органа, пре свега Министарства привреде, чиме су створени повољни услови за попуну, најпре резерви артикала хране и других средстава.
– Од предузећа која послују у нашој земљи, у сарадњи с Министарством
привреде, обезбеђене су и добијене донације које се усмеравају јединицама ангажованим у подручјима угроженим поплавама. До сада је примљено 18 тона артикала хране, 50 тона воде, 6.500 комада разних врста опреме и 142.000 разних
врста потрошних средстава – наводи генерал Нинковић.

Цивилно-војн
срдњ

шао је, са генералом Диковићем, поплављена подручја у Ваљеву и Убу.

Петак, 16. мај
Око 1.300 припадника Војске Србије било је ангажовано у петак, 16. маја у Обреновцу, Бајиној Башти, Убу, Коцељеви, Лозници, Лешници, Љубовији,

Осечини, Шапцу, Лајковцу, Лазаревцу,
Ваљеву, Гроцкој, Прељини, Чачку, Лучанима, Пожеги, Малом Црнићу, Кучеву, Смедеревској Паланци, Алексинцу,
Трнави код Јагодине, Косјерићу, Ражњу, Трстенику, Појатама, Ђунису, Пожаревцу, Краљеву, Баричу...
Због посебно тешке ситуације у
Обреновцу, током ноћи амфибијама су

Начелник Одељења за цивилно-војну сарадњу Генералштаба Војске Србије пуковник Звонко Пешић каже да су представници те организацијске јединице
учествовали у раду свих штабова
за ванредне ситуације, од републичког до локалног нивоа.
– Готово све што је наша војска у протеклим данима предузимала спада у задатке њене треће
мисије и подразумева цивилновојну сарадњу. Официри за цивилно-војну сарадњу координирали су активности јединица на терену с органима цивилних власти,
представницима МУП-а, Црвеног
крста и осталих организација, које су учествовале у борби против
поплава. Резултати говоре да је
њихов посао био успешан – каже
пуковник Пешић.

евакуисани грађани из Основне школе
„Јефимија“. На евакуацији су ангажовани припадници Специјалне бригаде и
Батаљона војне полиције специјалне
намене „Кобре“.
Ојачана је и одбрана Шапца где је
упућено још 600 војника и старешина.
Хеликоптерима је евакуисано више стотина особа са најугроженијих места, највише из Обреновца и околине.
У селу Трнава код Јагодине радило је више од 70 припадника Војске Србије из Специјалне бригаде и 246. батаљона АБХО.
Министар одбране Братислав Гашић био је у Обреновцу са око 1.000
припадника Војске Србије који су учествовали у драматичном спасавању
угроженог становништва.

Субота, 17. мај
Због опасности које су претиле
Шапцу премијер Александар Вучић
именовао је 17. маја генерала Љубишу
Диковића за начелника Штаба за ванредне ситуације у Шапцу. Поред Шапца и Обреновца војска је тог дана највише посла имала у Убу, Трнави, Ражњу, Дољевцу, Алексинцу, Гроцкој, Лазаревцу, Појатама, Косјерићу, Лозници, Свилајнцу, Трстенику, Краљеву, Кучеву и Малом Црнићу. У акцији је било

1.600 припадника са хеликоптерима,
амфибијама, инжињеријским машинама, чамцима, ауто-цистернама с водом

126. бригд ВОЈИН у борби
с водном стихијом
Од 16. маја када је река Сава запретила мештанима Шапца, део припадника 126. бригаде ВОЈИН, који нису били ангажовани на редовним задацима даноноћног осматрања ваздушне ситуације над Србијом, помагали су на изградњи
најдужег противплавног бедема у старом делу Шапца.
У касним вечерњим часовима, припадници јединице упућени су у Шабац да
са добровољцима из Београда, кадетима Војне академије и припадницима 250.
ракетне бригаде за ПВД, сачувају град. Без одмора, целе ноћи координирали су
рад добровољаца и сами учествовали на изградњи бедема, а великим делом били
су ангажовани и у кругу фабрике „Зорка” на пуњењу и дистрибуцији џакова.
После проведене ноћи, следећег дана на прву линију одбране Шапца стигла
је и смена, која је, по кишном суботњем дану, знатно допринела одбрани Шапца. Цео дан и ноћ ојачавали су бедем који је штитио град и његове грађане од
набујале реке. Ни 19. маја припадници те јединице из састава ВиПВО нису имали времена за одмор, већ су организовано приступили одбрани насипа три километра низводно од Дреновца.
– Свакодневно извршавајући редовне задатке на осматрању ваздушног
простора на прилазима и изнад територије наше земље, и одржавајући висок степен исправности основне технике, јединица је устала и у одбрану од
водене стихије – истакао је командант 126. бригаде ВОЈИН пуковник Предраг Ђорђевић.

за пиће, пумпама за воду, моторним возилима...
На евакуацији грађана из Обреновца и околине ангажовано је десет
хеликоптера Војске Србије којима је
превезено 1.187 особа, а хеликоптерима је допремана и храна, вода, лекови,
одећа за бебе, пелене, средства за личну хигијену...
Припадници Друге бригаде поставили су тешки механизовани мост преко Раваничке реке у селу Раваница код
Краљева. Мост који је срушила набујала река био је једина комуникација села с Краљевом и околином.
На Савски кеј у Сремској Митровици упућено је 70 војника, као и 30
официра и подофицира који су организовали рад добровољаца на насипу.
Шабац од набујале Саве бранило
је и више од 200 кадета Војне академије на бедемима између села Шеварице
и Дреновац, као и 200 војника на добровољном служењу војног рока.
У Свилајнцу, припадници Специјалне бригаде учествовали су у евакуацији и пружању помоћи становницима
те општине.
На одбрани Сремске Митровице
била је ангажована Прва бригада са ко-

Опт смо дочкли пустош
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Павле Петровић, млинар из пожешког села Горобиље:
Скрапеж је почео нагло да се диже. Са њим расла је и Ђетиња. А
баш на 100 метара од ушћа ове две
реке имам кућу и воденицу. У ствари имао сам кућу и воденицу. Шта
је тамо остало видећу када се вода
повуче. Нешто смо дебело богу
згрешили, али што све мора да се
сломи на сиротињи. У априлу су нам
реке уништиле летину. Надали смо
се да има времена за пшеницу,
кромпир, па опет засејали њиве. И
опет дочекали пустош.
Светлан Тадић, председник Месне
заједнице Рогачица:
Заробљени смо. Нема струје, воде, телефонија је у прекиду. Не дај
боже да некоме затреба доктор. Куда би до болнице!? У селу и некако.
Горе у брдима је много народа који
је препуштен себи. Клизишта су одсекла путеве, тамо је немогуће прићи. Ни гласа од комшија. Једино што
се одозго чује је рика говеда. Стока
гладна и жедна, нема ко да нахрани.
Прићи многим шталама значи ставити главу у торбу
Тања Караџић из Обреновца у петак
увече на свет је донела ћерку Мину
у београдском породилишту у Вишеградској:
23. мај 2014.

Трудови су ми почели док смо били заробљени са породицом на петом
спрату зграде, док смо били у породичној посети. Испод нас је све било
поплављено, није било излаза. Чамцима су ме прво превозили, па санитетом до Београда. На сву срећу, све
се добро завршило и стигла сам да се
породим у Београду.
Тамара Ракић, село Обреж:
Наша кућа није угрожена пошто
се налази у вишем делу села али смо
се управо вратили од деде којем је
вода дошла близу куће. Људи склањају стоку из штала и обора. Многи
су машине истерали на горњи ниво.
Доста пластеника је поплављено.
Обреж је село повртара и пољопривредника и штета је велика.
Мирољуб Васић из Бајине Баште:
У глуво доба ноћи, брдо је почело да грми, шума да пуца. Хиљаде
кубика јаловине и дрвећа сјурило ми
се у двориште. Клизиште ми је за
пола метра померило помоћну зграду од бетона и уништило амбар. Добро је само кад су главе остале на
броју. У ове две куће живи нас шесторо. Евакуисали смо децу и нешто
покућства из приземља. На спрат не
могу, степениште је затрпано земљом и дрвећем. Резервоара за воду нема, као да их никада није ни било, однела их бујица у Дрину.

Бобан Стојановић, село Грабовац:
За два сата сручила се бујица и
све преплавила. Пре 15 година смо
исто доживели. И све због људског
немара. Паркет се подигао, страдали су замрзивачи. Из дворишта сам
избацио пет тракторских приколица муља и блата, а као да ништа нисам радио.
Мирослав Стојановић из Параћина:
Све ми је страдало у три куће,
цело покућство. Спасио сам шта је
могло. Све је под водом. Стихија је
брзо наишла, вода је била висока
четири метра.
Александар Матовић:
Морали смо да напустимо кућу
када је наишао поплавни талас. Јутрос сам морао да одем трактором
како бих видео краве и свиње које
су остале у штали. Све животиње су
живе и здраве. Пао ми је камен са
срца, јер сам мислио да ће да се подаве.
Обрадин Илић, село Рогачица код
Бајине Баште:
Требало је за двадесет дана да
чупам 15.000 главица купуса. Имао
сам два хектара под пластеницима.
Парадајз, краставац, паприка. Река
Рогачица ми је све однела. Комадала упорно, ар по ар, док није прогутала и последње парче.

мандантом бригадним генералом Стојаном Батинићем на челу.
А због озбиљности ситуације у
Шапцу, Градски штаб за кризне ситуације одлучио је да се евакуишу мештани села Дреновац, Табановић, Шеварице, Причиновић, дела Мајура, Мишар,
Орашац, Мрђеновац, Прово и Миокус.
„И поред непрекидног рада више
стотина припадника Војске Србије и
Жандармерије, као и десетак хиљада
добровољаца, на јачању 20 километа-

ра широког насипа у приобаљу Саве у
Шапцу и околини, одлучено је да се организује превентивна евакуација неколико села око Шапца. Не смемо да дозволимо да нам се понови Обреновац
или Барич. Људи имају разумевања за
нашу одлуку, имају поверења у нас и
ми ћемо им на прави начин и узвратити. Добили смо јасно наређење премијера да одбранимо Шабац и то ћемо
учинити. Насип ће, можда, на неким
местима и бити пробијен, али Шабац

Комнд з рзвој Богрдск бригд
Командант Команде за развој Београдске бригаде пуковник Вељко Мартиновић каже да је око 100 припадника те јединице првог дана ванредне ситуације из поплављених делова Обреновца евакуисало 500 грађана.
– Сутрадан смо успели да пронађемо неколико чамаца и на тај начин спасимо још 88 грађана, које је вода опколила у њиховим домовима – објашњава
пуковник Мартиновић.
Припадници Београдске бригаде организовали су прихват и смештај за
око 2.000 грађана Обреновца, који су евакуисани у касарну „Народни херој мајор Милан Тепић” у Јакову, у сарадњи с општином Сурчин. Према речима пуковника Мартиновића, његова јединица помогла је у смештају 80 припадника македонске и црногорске војске у касарни „Бора Марковић”, која се налази надомак
Термоелектране „Никола Тесла”.

Цнтр з обуку
подофицир
из Пнчв
На територији општине Уб, од
петка 16. маја, у евакуацији становништва и дистрибуцији хуманитарне
помоћи угроженим житељима помажу припадници Центра за обуку подофицира из Панчева.
– Од 5.450 људи колико је евакуисано у Убу, припадници Центра
евакуисали су 2.000. Поред тога, поделили смо по околним селима, која
су и даље поплављена, око 60.000
оброка и 600.000 литара пијаће воде
– каже командант Центра за обуку
подофицира мајор Саша Петковић.
Према његовим речима, 95
припадника Центра већ неколико дана неуморно ради заједно са колегама из Центра АБХО из Крушевца,
Речне флотиле и Другог центра за
обуку из Ваљева.

неће бити угрожен“, обећао је министар Братислав Гашић.

Недеља, 18. мај
Припадници Војске Србије у недељу, 18. маја били су у Шапцу, Обреновцу, Убу, Сремској Митровици, Трнави,
Ражњу, Косјерићу, Дољевцу, Краљеву,
Грдици, Ушћу, Лозници, Гроцкој, Свилајнцу, Ћићевцу, Ћуприји, околини Пожаревца...
Са локације Уровци у Обреновцу,
где су се налазили мештани евакуисани из Обреновца и околине, хеликоптерима Војске Србије сви су превезени
на сигурно.
Састав АБХО Војске Србије почео
је у општини Уб асанацију и биолошку
деконтаминацију простора и пољопривредних добара с највећом концентрацијом угинулих животиња.
Председник Владе Александар Вучић, у пратњи министара одбране и унутрашњих послова Братислава Гашића и
Небојше Стефановића, као и начелника
Генералштаба генерала Љубише Диковића, обишао је припаднике Батаљона
војне полиције специјалне намене „Ко-
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Други цнтр з обуку из Вљв
Од момента када је проглашена ванредна ситуација у Ваљеву, више од половине расположивог људства из састава Другог центра за обуку била је стално
ангажована на борби против набујале Колубаре и спасавању живота у околном
местима.
– Већ у поподневним часовима 14. маја, 42 припадника Центра и два камиона ангажовали смо у ојачавању насипа на Колубари. Истог дана, увече, 32 лица и
два возила упутили смо у насеље Јадар, које је било на удару поплава. Пошто
смо добили обавештење да је Осечина такође угрожена, 14 припадника и један
камион одмах су отишли и у то место. Такође, организовали смо превоз пацијената за дијализу из села која су била одсечена, а у Коцељеву, која је исто озбиљно погођена поплавама, упутили смо цистерну с пијаћом водом, која је и данас
тамо – каже пуковник Љубиша Стошић, командант Центра за обуку у Ваљеву.
Према његовим речима, Војска је прва организована целина која је у среду,
када је Колубара почела да буја, изашла на терен и реаговала.
– Ваљево и река Колубара били су примери добре одбране од поплава. Корито реке било је уређено и насипи подигнути на ниво стогодишњих вода. Али
по свему судећи толику количину падавина нико није могао да очекује. Учинили
смо све што је било у нашој моћи да спречимо теже последице – истиче пуковник Стошић.
Наредних дана, припадници Центра из Ваљева наставили су ангажовање у
Осечини и Коцељеви, а у Уб је послата група од 40 лица и три моторна возила,
који су са припадницима Противтерористичке јединице полиције и ватрогасцима спасиоцима помагали у евакуацији мештана.
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бре“, ангажоване на обезбеђењу насипа у Шапцу. Том приликом изразио је
захвалност и, како је рекао, највише поштовање свима који су у том граду изградили више километара бедема. Захвалио је на изузетној енергији и посвећености Шапчана, Београђана, Новосађана, људи из многих градова који су дошли да помогну, рударима из Рембаса...
Одбрамбени бедем у Сремској
Митровици успешно је издржавао висок водостај Саве. Према речима мајора Милана Бурмуџије добар знак било
је смањење нивоа воде, са историјских
682 на 675 центиметра. Недостајало је
свега 30 до 35 центиметра да се вода
прелије преко бедема и поплави цео
град.
Хеликоптерима су евакуисане и
182 особе из Уба. Грађанима је допремљено десет тона пијаће воде и десет
тона гардеробе, дечје козметике, пелена и лекова.
Око електро-постројења термоелектране у Костолцу припадници Центра за обуку Копнене војске од раног
јутра постављали су бедеме.
Припадници Специјалне бригаде
били су ангажовани у Обреновцу,
Шапцу, Свилајнцу, Дољевцу и Гроцкој,
23. мај 2014.

а у приправности су били и тимови за
евакуацију на аеродрому Батајница.

Понедељак, 19. мај
Војска Србије ангажована је у понедељак, 19. маја у Шапцу, Обреновцу, Убу, Сремској Митровици, Лозници, Јагодини, Свилајнцу...
Вод АБХО који је започео асанацију и биолошку деконтаминацију простора и пољопривредних добара у општини Уб ангажован је на дезинфекцији основне школе у селу Радљево, домаћинстава у селу Лисо Поље, сточне
пијаце у Убу и азила за псе у Убу.
На најугроженијој тачки одбране
Шапца код Чеврнтије, војници и полицајци радили су на ојачавању бедема.
На апел генерала Диковића за одбрану
Шапца, на том месту јавило се више од
1.500 добровољаца.
Према речима команданта 250.
ракетне бригаде ВиПВО, бригадног генерала Душка Жарковића, неколико
стотина припадника Војске Србије уз
друге грађане ангажовано је на утврђивању бедема у околини Шапца, узводно на реци Сави.

Припадници 210. инжињеријског
батаљона Друге бригаде поставили су
други тешки механизовани мост у селу
Годачица, где је набујала Гледићка река срушила постојећи мост. Тако је повезано око 1.000 домаћинстава са десне обале реке.
Један од приоритетних задатака
све време је и снабдевање грађана
питком водом, што Војска Србије чини
у Обреновцу, Лозници, Свилајнцу, Косјерићу, Ужицу, Гаџином Хану, Појатама, Ражњу, Трстенику, Дољевцу, Ћуприји, Ћићевцу... На овом задатку ангажовани су хеликоптери и ауто-цистерне Војске Србије.
Ученици Војне гимназије одлучили
су да уместо прославе матурске вечери
новац намењен за то уплате као помоћ
у отклањању последица полава.
На критичној деоници у Срему, на
линији Кузмин–Босут, ангажовани су
припадници Прве бригаде Копнене војске. Они помажу у евакуацији угрожених житеља Босута. Прва бригада обезбедила је око 250 врећа за спавање, 200
подметача и 400 ћебади за опремање
школа у Мартинцима и Манђелосу, у које се смешта део евакуисаних становника Сремске Раче, Босута и Јамене. Евакуисане особе смештају се и у касарну
„Бошко Палковљевић Пинки“.
Министар одбране Братислав Гашић обишао је током дана Смедерево,
Смедеревску Паланку, Јагодину, Свилајнац, Ћуприју, Варварин, а увече и Обреновац и Шабац.

Уторак, 20. мај
Вод АБХО из Центра за усавршавање кадрова АБХО у Крушевцу извршио је у Убу асанацију и биолошку деконтаминацију преко 600 квадратних
метара зграда и околних простора. Ангажоване су три аутомобил-цистерне
за деконтаминацију, једна аутомобилцистерна за воду, као и уређај за деконтаминацију. Центар АБХО припрема још један састав јачине вода за асанацију терена и биолошку деконтаминацију. Ради спречавања ширења болести и зараза од контаминације угинулих животиња, фекалним водама и
контаминираним изворима водоснабдевања, за асанацију и биолошку деконтаминацију терена, припрема се и
246. батаљон.
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У највиши степен приправности
стављена су три вода за РХБ деконтаминацију. На терен се упућују и официри АБХ службе ради координације цивилних и војних капацитета на асанацији терена, биолошкој деконтаминацији, дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији поплављених подручја.
Војска Србије упутила је инжињеријске машине у Бајину Башту ради санације клизишта.
Десет хеликоптера Војске Србије
допремало је воду, храну, медицински
материјал, опрему за бебе и друге потрепштине у рејоне Сремске Митровице, Шапца, Коцељеве и Уба.
Велику штету због поплава претрпела је и индустрија, а прекиди струје
су учестали због кварова и искључења
трафостаница и далековода због безбедности. Електроенергетски систем
Србије остао је стабилан, а највећи
проблем настао је због прекида производње у РБ „Колубара“ и прекида довоза угља у Термоелектрану „Никола
Тесла“, те је снага највеће термоелектране умањена за око 20 до 30 одсто.
Министри Братислав Гашић и Велимир Илић обишли су село Нови
Брачин у општини Ражањ где је у поплавама оштећен мост и поплављени
бунари, због чега је више од 2.600 мештана остало без воде. Јовановачка
река у петак је оштетила носећи стуб
на мосту који повезује главни пут у
селу Нови Брачин и поплавила бунаре, због чега су то и околна села остали без пијаће воде. Сагледани су
услови за постављање понтонског моста. Министар Гашић изјавио је да је
током пет дана поплава уништено ви-

ше од 200 мостова, а војска ће помоћи постављањем понтонских мостова
као привремених решења.
Војска Србије остаће у одбрани
од поплава колико год то буде потребно, а помоћи ће и у асанацији терена за
шта је позвала и војне обвезнике да се
укључе.
Ово искуство, иако нежељено, биће од користи за побољшање организације, обуке и укупних способности
Војске Србије у њеној мисији деловања и помагања становништву у природним и другим катастрофама и елементарним непогодама.
У овим тешким данима помињу се
добра искуства општенародне одбране у некадашњој Југославији, на која се
ваља вратити и искористити оно што
је деценијама грађено и показивало се
успешним.
Очигледно је да су припадници
Сектора за ванредне ситуације дали
све од себе у овој кризној ситуацији.
Међутим, искуство из ових поплава
прилика је да се поново размотре решења из законских одредби донетих
2010. године, када је Сектор за заштиту и спасавање МУП-а Србије реорганизован у Сектор за ванредне ситуације, у који су обједињени ресурси министарстава унутрашњих послова, одбране и екологије, који запошљава око
4.000 људи. Тада је управљање системима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама стављено у надлежност МУП-а Србије, а у њега су прешли и припадници Одељења за ванредне ситуације које је функционисало

у оквиру Управе за ванредне ситуације
Министарства одбране.
Предстоји санација штета, обнова домаћинстава, кућа, објеката... Биће
потребно неколико година да се држава опорави од последица водене стихије која је уништила усеве, инфраструктуру, стамбене, индустријске и
пољопривредне објекте. Када се вода
повуче тек ће се јасније видети последице поплава. Иако је још рано за прављење рачуница и процену штете, јасно је да ће она бити велика и далекосежна, и да ће за санирање последица
те елементарне непогоде требати много времена и новца.
Колико је локалних путева и мостова однела вода тек ће се видети, а
питање је шта ће људи који су евакуисани затећи када се врате својим кућама и колико ће времена бити потребно
само да се осуше зидови.
Посла ће бити и за санитарне и
здравствене раднике, јер није искључена појава епидемија.
Санирање последица поплава биће дуго и скупо, праћено питањем да
ли се могло више учинити у одбрани.
Природа је неумитна, али надлежне
институције морају радити плански,
стручно и организовано да последице
буду што мање.
Једно је сасвим сигурно. Припадници Војске Србије су у овој најтежој
природној катастрофи у последњих
150 година која је задесила Србију на
готово целој територији, својим самопрегором и учинком показали да су јунаци одбране! ƒ

Дра ма у Обре нов цу

Опустошени град

Н

ије било времена за припрему
снажније и ефикасније одбране
од водене стихије. Колубара је
напала изненада, са свих страна, немилосрдно. Угрозила је град из кога се допрема огроман део укупне електричне
енергије у Србији, електрично срце Србије. Тога дана, 15. маја, Обреновчани
су били изненађени снагом водене стихије која им је угрозила домове. Погледа усмерених ка Термоелектрани „Никола Тесла”, до које вода не сме да стигне, надају се да ће бујица ослабити. Упркос упозорењима надлежних, чак и апелима Војске и Жандармерије, првог поплавног дана на евакуацију је ретко ко
помишљао. Никоме се не напушта дом,
у сеоским домаћинствима много је домаћих животиња, треба најпре њих
обезбедити...
А онда је „враг однео шалу”, проглашена је ванредна ситуација у земљи,
опасност од поплава запретила је и
осталим градовима Србије. Државно руководство реаговало је брже од Обре-

новчана, који су, тек тада, схватили с
чим су се суочили. У почетку с неверицом и чуђењем, а затим готово беспомоћно, прихватали су очигледну и трагичну истину – град је поражен. Суровост водене стихије била је све видљивија, у готово сваком делу града, у свакој улици, бујица је односила све пред
собом. Најпре су страдали аутомобили,
затим су се на удару нашле мање куће,
приземљуше у нижим деловима града,
на крају није било помоћи ни вишеспратним кућама и зградама у вишим
деловима Обреновца.
У вестима о поплавама у Србији
Обреновац је најчешће помињана реч.
Пролази неколико дана, евакуација је
још тек избор десетина и стотина најугроженијих. Неколицина избеглих покушава да се врати у напуштене домове.
У неким деловима града више нема људи. Страдале су десетине хиљада кућа,
угрожене стотине и хиљаде људи. Потпуну евакуацију предлажу, захтевају, па
и наређују најодговорнији у земљи. За-

брањен је повратак евакуисаних. Упозоравају надлежни у МУП-у, све строже
наређују и у врху Војске. Обреновац се
не може одбранити, упркос краткотрајној стагнацији воденог таласа, ситуација је тешка, драматична. Претња новим
поплавним таласом све је извеснија.
Обреновац је током ових неколико дана постао персонификација
страдања од водене стихије у Србији. У
готово напуштеном граду, улицама хуји
вода продирући у безмало сваку кућу и
остављајући пустош на сваком кораку.
Муљ и лешеви угинулих животиња видљиви су из хеликоптера који надлеће
град, у који се не може другачије ући
осим чамцима. Висина мутне и прљаве
воде прелази два метра, одавно је потопила и омање вишеспратнице. Спасиоци у чамцима трагају за преосталим мештанима, оним најупорнијим које више
и не питају да ли су спремни за евакуацију. Смештају их у чамце и хеликоптере и одвозе у прихватне центре у Београду и околини. ƒ

Ка де ти у од бра ни Шап ца

Положен испит
По сле ка та стро фал не
по пла ве у Обре нов цу,
го то во це ла Ср би ја
ста ла је на бе де ме
да од бра ни Ша бац.
Да је и њи ма ту ме сто,
ка де ти Вој не ака де ми је
ни су има ли ди ле му.

О

д суботе, 17. маја ангажује се
по двеста питомаца, пуне
вреће с песком и надограђују
савске бедеме, бранећи град
и околна села.
Првог дана по 100 кадета било је
ангажовано око фабрике „Зорка Шабац” и код села Дреновац, а осталих дана свих 200 радило је на бедемима код
села Дреновац, на потезу Чеврнтија.
– Аутобуси полазе у седам ујутро, кадети су ангажовани 24 сата, односно док не дође група следећег јутра.
Сви желе да учествују. За сада иду само
момци, због тешког физичког рада и недостатка смештаја за жене – каже мајор Срђан Миљковић, референт за односе са јавношћу на Војној академији,
али напомиње да су девојке упорне да и
оне иду како би помогле.
Сваку групу студената прати 12
старешина, а са њима је готово сваки
дан и начелник Војне академије генерал-мајор Младен Вуруна.

– Кадети су овај задатак примили
врло мотивисано, јер осећају потребу
да помогну угроженим људима. С друге
стране, ово је и део њиховог оспособљавања и обуке, јер ће, на крају крајева, они сами већ сутра бити у позицији
да руководе и командују јединицама,
можда баш у оваквим ситуацијама – рекао је начелник Војне академије генерал-мајор Младен Вуруна, напомињући
важност те треће мисије Војске.
Према речима потпуковника Зорана Францишковића, начелника 135. класе и једног од официра који је раме уз
раме са кадетима бранио Шапчане од
набујале Саве, кадети су сада имали
прилику да буду ангажовани у трећој
мисији Војске. За то их, поред осталог,
обучавају четири године, само је овога
пута та реална ситуација врло драматична.
– Ипак, комплетан састав Кадетске
бригаде поносан је на питомце који су,
нештедећи себе, показали храброст у
овим, за целу земљу, тешким тренуцима – рекао је начелник класе.
– Сви смо дали максимум и од почетка смо функционисали као један. Није нам било тешко да даноноћно носимо џакове како бисмо помогли свим људима којима Сава прети данима – каже
Крепић Ненад, један је од ангажованих
кадета завршне године Академије.
– Чињеница јесте да је напорно,
али то је нешто што је наш посао и да-

нас, а посебно када завршимо школовање. Били смо од старта на бедемима и
чинило се да је све добро. Међутим, мало пре поноћи брана је попустила на нашем делу. Вода је полако продирала испод бедема, али смо брзо реаговали, па
срећом није дошло до већих проблема.
До четири ујутро успели смо да санирамо бедем – прича будући потпоручник
Немања Станковић.
Његов колега, Виктор Ћук, такође
је те ноћи бранио Шабац од реке, која
је решила да поруши бедеме.
– Тешка механизација је најпре морала да санира део испод бедема, а ми
смо били у приправности да реагујемо
уколико буде потребе. Срећом, машине
су успеле да запуше рупе које је река
правила у бедему – прича Ћук и додаје
да су током двадесетчетворочасовног
ангажовања спавали мање од два сата
како би што више помогли Шапчанима.
Ђорђе Обрадовић из четврте године каже да је организација била сјајна, да су сви дали сто одсто своје снаге,
али да су ипак најватренији били мештани који су бранили домове.
– Вода је и узводно почела да продире кроз џакове у току ноћи. Појавиле
су се рупе у бедему и да нисмо брзо реаговали Сава би, на једном делу, пробила насип. Да би зачепио рупу, морао сам
да приђем скроз до насипа, где је земља, натопљена водом била као живо
блато. Почео сам да пропадам, али су
ми колеге помогле да се извучем – сећа
се Обрадовић и додаје да је спреман да
опет сутра крене пут Шапца. ƒ

250. ракетна бригада за противваздухопловна дејства

У одбрани Шапца
Док у трци с временом
и набујалом Савом
ојачавају бедеме на
насипу у фабрици
„Зорка Еликсир” и код
Силоса у Шапцу,
ракеташи ослушкују
вести из Обреновца,
у коме живи велики
број припадника
дивизиона из Јакова.
Па онда, ваљда, и због
те неизвесности, раде
још одлучније,
не дозвољавајући
да се у Шапцу догоди
још једна драма. Остају
на насипу целу ноћ, до
новог јутра, практично
више од двадесет сати.
Немају времена ни за
предах. Кажу, док не
подигну довољно
високу брану и не
заштите град од
поплавног таласа,
неће стати.
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абујала Сава запретила је
Шапцу већ првог поплавног
дана, одмах после трагедије
у Обреновцу. Поучени искуством у обреновачкој општини, Шапчани нису часили ни часа. А знали су
коме да се обрате. Уследило је наређење премијера Александра Вучића да
Војска по сваку цену сачува Шабац. За
команданта Штаба за кризне ситуације у Шапцу постављен је начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић и ситуација је „стављена под контролу”. Међу првима, још
пре добровољаца који су исте вечери
23. мај 2014.

стигли из Београда, на лицу места били
су припадници 250. ракетне бригаде за
противваздухопловна дејства. Од капетана Драшка Живковића, референта за
односе с јавношћу у тој јединици, сазнали смо да је прва група ракеташа ангажована у фабрици „Зорка Еликсир”.

Километри
одбрамбеног бедема
– Од 19. сати 16. маја, до касних
јутарњих сати следећег дана, 90 припадника Бригаде радило је на изградњи насипа. Пунили су џакове с песком
и тако подизали одбрамбени бедем иза
фабрике, спречавајући набујалу реку да
поплави постројења с хемикалијама и
тако изазове еколошку катастрофу. На
стотине џакова нанизано је у противпоплавни бедем, док је киша немилице
лила по људима који осим нивоа реке,
нису примећивали ништа друго. Тона
песка утоварана је у џакове за минут.
Камион за 15 до 20 минута – каже капетан Живковић.
И тако целу ноћ. Међу ангажованим људима и официри и подофицири и војници, сви раде као један, упорно, снажно и непрекидно. Организова-

но и дисциплиновано, баш као да је реч
о борбеном положају који треба заштити од погледа с неба. Упорност и
пожртвованост подсећају на ратну
1999. годину. У одбрани Шапца од подивљале Саве, раме уз раме, један уз
другог су командант, војник, заставник... Сви су део велике посаде... Док
једни раде на пуњењу пристиглих џакова, други их доносе на насип, праве
живи ланац, онда се замене. Највише
се труде заставници, да покажу да нису за „старо гвожђе”. Један од њих
Предраг Ерић, с џаком од двадесетак
килограма на рамену, трчи ка насипу,
баца џак и враћа се.
– Нема довољно песка. Бржи смо
од камиона којим га довозе. За мање
од 20 минута потрошимо 20 тона песка
и онда чекамо следећи камион. Вода
надире и у хангар у коме пунимо џакове, избија из земље. С друге стране надире на бедем. Избија из шахтова, баш
као у причи, пада киша, вода и с неба и
из земље. И вода и блато црвени су од
неких фабричких хемикалија. Срећом,
све је добро организовано, џакови се
додају као на траци. Схватамо да смо у
трци с временом – прича заставник
Ерић.

Друга група припадника 250. ракетне бригаде стиже у касним јутарњим сатима, 17. септембра. Седамдесетак официра, подофицира и војника
из новосадског дивизиона, ангажовано
је на утврђивању друге критичне тачке, код силоса у Старом граду. Тамо је
река већ пробила насип. Импресионирају пожртвовање и солидарност добровољаца, припадника Војске и мештана. Траје трка за сваки метар, за
сваки џак с песком. Километри одбрамбеног бедема расту у висину брже од реке. Док она надире око три
сантиметра на сат, насип расте за дециметар, два, три... У рукама ашови и
лопате, вреће за песак све пуније. Идући према насипу, који ће ојачати новом
стотином џакова, људи газе кроз воду,
трче, пазе да се не оклизну...

Ослушкивање вести
из Обреновца
Док раде на насипу, ракеташи
ослушкују вести из Обреновца. Много
припадника Бригаде, посебно оних из 2.
ракетног дивизиона из Јакова, живи тамо. Шта је с њима, њиховим породицама, домовима? Па онда, ваљда и због те
неизвесности, раде још одлучније, не
дозвољавајући да се у Шапцу догоди
још једна драма. Остају на насипу целу
ноћ, до новог јутра, практично више од
двадесет сати. Немају времена ни за

предах. Кажу, док не подигну довољно
високу брану и не заштите Шабац од
поплавног таласа, неће стати.
Са њима су припадници 210. батаљона везе и 126. бригаде ВОЈИН, с којима ће, ускоро на ново критично место,
негде између Шапца и Сремске Митровице. Помоћнику команданта ВиПВО
генерал-мајору Миодрагу Гордићу и
свом команданту бригадном генералу
Душку Жарковићу, који су дошли да их
обиђу на новом „борбеном положају”
ракеташи кажу да Сава бежи од њих и
њихових џакова. Тамо где су они, река
се повуче, да би избила на другом месту. Али и они су упорни. Иду тамо где
треба и биће докле треба. Власници Ордена народног хероја не могу другачије.
Доказале су то и њихове колеге које су остале у Јакову. У касарни „Мајор
Милан Тепић” прихватили су стотине
Обреновчана, избеглих од бујице немилосрдне Колубаре. Већину је, после прихвата у Јакову, преузела родбина или су
отишли у неки прихватни центар. Тиме
се допринос ракеташа борби с воденом
бујицом не исцрпљује. Поред људи, ангажована је и механизација, камионима
се превози храна до угрожених села,
пумпама извлаче воду из села око Шапца, цистерна с пијаћом водом налази се
у Рачи Крагујевачкој... ƒ

Упрв
з опртивно
-извиђчк
послов+
Сектор Стари град и део око села
Дреновац, раме уз раме са мештанима,
бране и припадници Управе за оперативно-извиђачке послове и 224. центра
за електронска дејства. Њих 87 ојачавало је бедеме, посебно на местима где је
постојала опасност да вода продре кроз
џакове.
– Ми смо сменили на овом подручју припаднике ВОЈИН-а, тако да смо наставили њихов посао. Имали смо срећу
да су падавине престале, ниво воде је
стагнирао, па је и посао ишао много брже. Требало је да подигнемо бедем у висини 1,5 метра, на дужини од готово два
километра – прича пуковник Александар Миленковић, и истиче да су имали
велику помоћ становника шабачких насеља, без којих посао не би био на време завршен.
Војници су се смењивали на по четири сата ноћу – док су једни дежурали
око насипа, други су одмарали у шабачкој касарни, како би били што оперативнији и одбранили Шабац и његове мештане.
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Одбрамбена
индустрија

Фабрика „Милан Благојевић – Наменска” у Лучанима
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д привредних друштава из групације одбрамбена индустрија
Србије, поплаве су погодиле
два компаније – „Милан Благојевић –
Наменска” АД Лучани и „Прву искру –
Наменска производња” АД Барич.
Осталих пет предузећа није претрпело
штету и производња се у њима одвија
несметано.
Запослени помажу становништву
погођеном поплавама и финансијски и
у неопходним артиклима. Постоји
стална координација активности привредних друштава са Управом за одбрамбене технологије.
Када су саниране последице, које
су пре месец дана фабрици „Милан
Благојевић – Наменска” из Лучана нанеле поплаве од 25. до 26. априла, поново их је погодила та елементарна непогода, далеко већих размера. Али, нису је дочекали неспремни. На основу
упозоравајућих информација које су у
Компанији добили од МУП-а Србије –
23. мај 2014.

Сектора за ванредне ситуације, предузели су све одговарајуће активности и
мере заштите од поплаве – очишћени
су канали, ослабљена места заштићена
врећама с песком, пуштене су у рад
две пумпе на колекторској канализационој станици и организовано непрекидно дежурство.
У компанији „Прва искра – Наменска производња” АД Барич, одмах по
настанку ванредне ситуације, у петак
16. маја, запослени, који су могли да
стигну до фабрике, започели су безбедно заустављање производних процеса и котларнице, тако да је производња потпуно обустављена. Заштитили су кључне објекте џаковима с песком, уз помоћ добровољаца из месне
заједнице Барич, који су пунили џакове, па је тај посао завршен за неколико
сати. Сав експлозив из фабрике премештен је у екстерне магацине до њихове потпуне попуне. Готови производи
размештени су на безбеднија места. ƒ

Ангжовњ
припдник
Бригд вз
На одбрани шабачких насеља од
суботе су ангажовани и припадници
Бригаде везе. Њих 65 врло брзо је добровољно кренуло пут Шапца како би
одбранили град и спречили да се понови Обреновац.
– Припадници Бригаде везе су
прва два дана били ангажовани на шабачком кеју, а касније код фабрике
„Зорка Шабац” и око Силоса, а од потом и на потезу Шабац – Сремска Митровица, код села Дреновац. Стање је
стабилно, а ми радимо на томе да тако
и остане. Ја сам Лозничанин, наравно
да сам дошао да браним Шабац – каже пуковник Зоран Драгићевић, који
предводи групу из Бригаде везе.
– Сви смо високомотивисани да
помогнемо народу. Пожртвовано, као
један, сви смо радили на ојачавању бедема који већ данима одолева набујалој Сави – каже мајор Ивица Лазић, и
додаје да без помоћи мештана не би
могли да одраде посао на време. Истиче да највеће проблеме праве подземне воде, а да бедеми и даље успевају да пркосе реци.

Пр ва бри га да

Дани и ноћи на бедемима
При пад ни ци Пр ве
бри га де Коп не не
вој ске по не ли су
велики део те ре та,
с об зи ром на то
да је нај ве ћи део
по пла вље ног
и угро же ног под руч ја
у Ма чви

У

помоћ Лозници и Шапцу први
су притекли припадници понтонирског батаљона из састава
Речне флотиле, помажући грађанима у одбрани од поплава. Те вечери је у Шапцу и Коцељеви ангажовано
40 припадника Војске Србије на постављању врећа с песком, како вода не би
продрла у домаћинства и остале објекте.
У Лозници је набујала речица Штира претила да угрози трафо-станицу,
што би цео град оставило без струје.
Великом броју људи из Сектора за ванредне ситуације брзо се придружило
сто припадника Првог понтонирског батаљона с чамцима за евакуацију.
До сада је ангажовано 186 припадника Прве бригаде, 20 возила, четири возила специјалне намене и по један вучни воз и тенк носач моста. За
потребе прихвата евакуисаног становништва припремљено је 200 места у
касарни „Б. П. Пинки” у Сремској Митровици, а до сада је ту смештај нашло
12 лица. Градском Штабу за ванредне
ситуације на коришћење предато је
885 ћебади, 537 подметача и 350 врећа за спавање.
Део припадника Прве бригаде
ангажован је и у Шапцу, селу Лешници, у Убу и Обреновцу, а њима командује командант 15. тенковског батаљона потпуковник Слободан Станковић, док је остатак људи под командом заменика команданта 15. тенковског батаљона мајора Рада Адамовића усмерен ка Сремској и Мачванској

Митровици, селима Босут, Јамена и
на каналу Чеврнтија.
На изградњи заштитног насипа у
Сремској Митровици у дужини од око
шест километара од суботе је радило
око 3.000 људи, од којих су многи били
добровољци из Београда, Крагујевца,
Краљева, Руме и осталих крајева Србије. „Све је функционисало као у војсци”, рекао је један од вредних добровољаца из Лазарева.
Двадесетак тона песка, колико
стане у шлепер, било је спаковано у џакове и сложено на насип у року од 20
минута, па се испоставило да није могуће толико брзо допремити песак колико су га брзо паковали и слагали војници и добровољци.
Када је Сремска Митровица била
обезбеђена, око 120 војника и старешина премештено је у Мачванску Митровицу, где су до поноћи успели да затворе још једну угрожену деоницу у
дужини од око 200 метара.
Тенкисти и понтонирци Речне
флотиле раме уз раме са становницима, спасиоцима и полицијом спасавали
су што се спасити може у селу Лешници, у околини Лознице.

– Најважније је спасити људске
животе, а потом и оно што је људима
највредније и најважније за живот –
рекао је том приликом командант Прве бригаде бригадни генерал Стојан
Батинић, обраћајући се војницима који
су на задатак кренули у четвртак вече,
а радно су провели и петак.
– Ништа нам није тешко, само да
помогнемо овим људима што је могуће
више и остаћемо колико треба – каже
Божо Вукић, професионални војник 15.
тенковског батаљона, један од педесетак ангажованих припадника Војске у
том селу.
На седници Градског штаба за
ванредне ситуације Сремске Митровице, одржаном у недељу, донета је одлука за привремену и делимичну евакуацију становништва из Сремске Раче,
Босута и Јамене, како би се избегла
опасност по људске животе. Раме уз
раме са припадницима Министарства
унутрашњих послова, у селу Босуту налази се и десет војника са командиром
који помажу у евакуацији становништва. Део мештана, углавном жена са
децом и старијих становника села, евакуисан је у просторије школа у селима
Мартинци и Манђелос. ƒ
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Дру га бри га да

Од Бајине Баште до Краљева
Те шка си ту а ци ја пр ве
по плав не но ћи
за де си ла је Осе чи ну
и Ва ље во, а од мах по
до ја ви за по моћ
ан га жо ва ни
су при пад ни ци Дру ге
бри га де на ше коп не не
вој ске

П
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рвог дана поплава, 15. маја, 42
припадника и четири моторна
возила (једно теренско и три
теретна) Друге бригаде ангажовани су у Чачку на евакуацији људи,
пуњењу џакова с песком и њиховом постављању. Њима се у току дана прикључио командант Друге бригаде бригадни
генерал Маринко Павловић, који је преузео руковођење евакуацијом хеликоптером, те су тог дана из Чачка ваздушним путем евакуисана 54 лица.
У помоћ на отклањању последица поплава у Бајиној Башти први су притекли припадници 29. логистичког батаљона, њих 11, с једним „фапом” и две
пумпе за воду. Они су евакуисали пет
старијих особа, након чега су упућени у
Уб, где су били задужени за извлачење
воде из дворишта Основне школе „Милан Муњас”. Прикључило им се 13 припадника 24. дивизиона СВЛР, који су камионом ТАМ 150 и уз помоћ хеликоптера евакуисали десет људи из места Лисо Поље.
23. мај 2014.

Истог дана, за помоћ на отклањању последица поплава у Пожеги, упућена је група од 15 војника из 26. тенковског батаљона и 27. механизованог
батаљона, с два камиона ТАМ 110, задужена за ојачавање бедема на реци Скрпеж.
У ноћи између четвртка и петка,
припадници 20. командног батаљона и
210. инжињеријског батаљона „фапом”
су евакуисали 45 особа из села Грдица и
сместили их у основну школу у том месту.
Како је поплавни талас постајао
све јачи, и из сата у сат угрожавао све
већа подручја, наредног дана, 16. маја,
командант Друге бригаде ангажовао је
20 припадника Војске с једним санитетом, три чамца М-70 и по једним камионом ТАМ 150 и ФАП 2026 за помоћ на
отклањању последица поплава и евакуацији становништва у селима Адрани и
Грдиоца, у околини Краљева.
Тога дана евакуисана је 31 особа
из поплавом захваћених села. Том приликом, бригадни генерал Маринко Павловић апеловао је на све грађане да послушају савете надлежних, који покушавају да им помогну током акције спасавања.
– Молим вас да не ризикујете животе и да прихвате евакуацију. Од синоћ је у Краљеву, претежно у Грдици,
евакуисано око 350 мештана овог приградског насеља – рекао је генерал Павловић и додао да припадници Бригаде
учествују у акцијама спасавања од Баји-

не Баште, преко Пожеге, Чачка, Уба и
Косјерића до Краљева.
Трећег дана поплава, седам припадника 29. логистичког батаљона ангажовано је, с две ауто-цистерне за воду, од
3.000 и од 7.000 литара, и камионом
ТАМ 150 с кухињом, у Косјерићу на снабдевању грађана водом, припреми хране
за 100 лица, што су радили и наредних
дана.
Истог дана, и припадници 210. инжињеријског батаљона Друге бригаде
поставили су тешки механизовани мост
у селу Раваница, код Краљева, који је набујала река срушила прекинувши једину
комуникацију села с Краљевом. После
три дана блокаде села, инжињерци су
поставили мост и повезали Раваницу с
Краљевом и околином.
Само два дана касније, на исти начин повезали су и села у гледићком крају, где је набујала планинска река однела
постојећи мост.
– У договору са градоначелником
Краљева и Градским штабом за ванредне ситуације, ми смо наставили започето у суботу, када смо поставили тешки
механизовани мост у селу Раваница. Такође, лансираћемо два чланка тешког
моста на Гледићкој реци, где ћемо спојити око 1.000 домаћинстава, која су на десној обали реке, чиме ће сва насељена
места с те стране бити „повезана са светом” – рекао је бригадни генерал Маринко Павловић, који је присуствовао постављању моста у селу Годачица. ƒ

Спе ци јал на бри га да

Жесток одговор
Та мо где ни је мо гу ће
дру га чи је,
до угро же них, го то во
у по след њи час, сти жу
па до бран ци
у хе ли коп те ри ма,
из ви ђа чи и ро ни о ци
на де сант ним чам ци ма.
До но се хра ну
из не мо гли ма
и ева ку и шу ис цр пље не
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има није требало много
времена, нису им биле потребне припреме. Припадници Специјалне бригаде Војске Србије свакодневно се, али
на тренинзима и у „условима приближно ратним”, како их новинари описују
у репортажама, припремају за специјалне изазове. То је део њихове практичне
обуке. Зато су, већ на најаву водене стихије, имали разрађен план дејства на
различитим подручјима Србије.

Про тив на бу ја ле ре ке
Од капетана Александра Ерцеговчевића сазнали смо да су припадници
72. извиђачко-диверзантског батаљона 15. маја у околини Лазаревца, десантним чамцем с ванбродским мотором, евакуисали више од 40 особа, од
којих и десеторо деце. Користећи
опрему за верање и мали извиђачки чамац, уз велики напор, стигли су до
угрожених људи у Јунковцу и Степојевцу, одакле су хеликоптером евакуисали 18 особа, међу којима и троје деце.
У рејону Гроцке и Умчара спасили су 40
лица.
У општини Дољевац, припадници
63. падобранског батаљона пружили су
помоћ мештанима села Белотинац
снабдевајући их пијаћом водом. На
простору Чачка и Прељине евакуисали
су више од 50 особа, а део батаљона с

извиђачким и десантним чамцима ангажован је и у Шапцу.
По наређењу начелника Генералштаба Војске Србије и команданта
градског Штаба за ванредне ситуације
генерала Љубише Диковића, припадници Специјалне бригаде су од првог
дана били ангажовани и у борби против набујале Саве у Шапцу. Падобранци 63. падобранског батаљона евакуисали су, у касним вечерњима сатима,
тог, првог дана борбе против водене
стихије, више од 60 особа из села угрожених незадрживим порастом водостаја на Сави.
Извлачење и евакуација с најугроженијих подручја настављени су и
сутрадан, 16. маја. На подручју Параћина и Јагодине угроженима су помогли лекари јединице, који су десантним
чамцима стигли до оних којима је била
потребна медицинска помоћ. Из Свилајнца и Обреновца припадници Специјалне бригаде евакуисали су више од
190 лица.
Допремање хране и воде најугроженијим, људима који су морали да
напусте своје домове, или су, опкољени и заробљени изненада надошлом
водом, остали на горњим спратовима
зграда или вишеспратних кућа, био је
задатак који су припадници Бригаде
обављали од почетка борбе с поплавама. Неким људима храна није могла бити достављена никако другачије него
хеликоптером. Тамо где се могло, храна је допремана камионима. Возачи камиона с храном и цистернама с пијаћом водом стизали су до Лазаревца,
Обреновца, Свилајнца, Чачка, Крагу-

јевца... Осмех исцрпљених жена и деце, чији су мужеви и очеви спасавали
комшије и суграђане на неком другом
месту, у некој другој улици, били су им
највећа награда. За то време део командног и батаљона за противтерористичка дејства с моторним возилима
„пинзгауер” и ТАМ у рејону Шапца раде на изради и ојачању бедема. Тог дана евакуисано је 270 особа.

Оп ко ље ни ду бо ком
во дом
Права драма, чак и за искусне
припаднике Специјалне бригаде, рониоце и падобранце, настала је трећег
поплавног дана, када су у Обреновцу
извлачили жене и децу из зграда које
су биле окружене водом. Од капетана
Бранимира Јанковића из извиђачко-диверзантског батаљона сазнали смо да
су припадници 63. падобранског и 72.
извиђачко-диверзантског батаљона,
осим допремања хране, учествовали и
у спасавању најугроженијих породица
из поплављених кућа.
– Хеликоптером, осмицом, долетели смо до једне поплављене куће у
којој је, под кровом, остала заробљена
вишечлана породица с малом децом.
Када смо стигли, рекли су нам да им нико није био три дана и да су већ изгубили сваку наду. Били су без хране и
воде, обесхрабрени. Ипак, када се падобранац спустио ужетом до њих, породица није хтела да напусти кућу, чак
ни после петнаестоминутног убеђивања.
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Прихвтни
цнтри

Нисмо могли да им наредимо да се
евакуишу и хеликоптер се вратио. Оставили смо им храну, разочарани њиховим
понашањем. Срећом, то се није често дешавало. Критично је било и у обреновачкој касарни, опкољеној дубоком водом,
одакле смо, после велике драме, извукли
тридесетак угрожених. Падобранци су
уносили децу и жене у хеликоптер који је
лебдео око пола метра над водом, људи
су били на ивици снага, нервозни... Слично је било и у Равногорској улици, где је
чувена школа „Јефимија”, у насељу Рајковац, одатле смо у сумрак извукли око 300

људи. Хеликоптери су се враћали све док
није пао мрак, сведочи Драган Стојадиновић из 72. противдиверзантског батаљона.
Борба с воденом стихијом настављена је и следећих дана, 20. и 21. маја, на
подручју Обреновца, Шапца, Дољевца...
Допремају се храна и вода, најугроженији
се евакуишу. Иако осећају умор и исцрпљеност, припадници Специјалне бригаде наше војске немају времена за предах.
Кажу, одмориће се кад прође напад водене стихије. ƒ

Припдници Цнтр з мировн
опрциј н бдмим Св
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У помоћ колегама који су неколико дана непрекидно пружали помоћ грађанима
на подручјима које су задесиле поплаве изазване обилним падавинама притекли су
припадници Центра за мировне операције. Двадесет припадника Центра, који нису
ангажовани у мултинационалним операцијама широм света, добровољно се пријавило да помогне ојачавању бедема код градске плаже у Шапцу, а према речима начелника тог састава пуковника Миливоја Пајовића, када је оцењено да водена стихија
прети селу Дреновац код Шапца, са припадницима „Кобри” упутили су се на ту локацију. Том приликом напуњено је више од 10.000 џакова с песком, који су послужили
као бедем да заустави набујалу реку.
23. мај 2014.

На територији Србије до данас
је евакуисано 31.873 лица с угрожених подручја, поплављено је 2.260
објеката, а угрожена су 1.763 објекта. У Београду је обезбеђено 4.000
места за смештај евакуисаних грађана, а тај број се константно повећава.
Угрожено становништво које у
Београду нема рођаке или пријатеље код којих би могли да бораве током трајања ванредне ситуације,
смештено је у више десетина прихватилишта у главном граду.
У прихватним центрима у Београду борави 4.971 особа из поплављених подручја. У Комбанк арени
смештено је 466 људи, а тај број се
константно повећава. Тријаж је до
сада прошло 14.600 евакуисаних
грађана.
Евакуисани грађани смештени
су и у београдским школама, Спортском центру „Шумице”, касарни
„Мајор Милан Тепић” у Јакову, халама Београдског сајма и ФМП у Железнику, Студентском дому „Карабурма”, Студентском граду и Студентском дому „4. април” на Вождовцу. Такође, отворен је нови
центар за тријажу и пријем евакуисаних лица у просторијама Факултета спорта и физичког васпитања
на Кошутњаку.
Житељи Обреновца и Барича
смештени су, такође, на Факултету
спорта и физичког васпитања на Кошутњаку.

Припадници ВиПВО помажу угроженом становништву

Када је небо једини пут
Од првог дана када су
обилне кише
проузроковале
незапамћене поплаве
широм наше земље,
елисе хеликоптера
204. и 98.
ваздухопловне бригаде
Војске Србије парале
су небо над
поплављеним
градовима,
а на стајанки
аеродрома у Батајници
смењивале су се
посаде и техничари
– једни слећу, док се
други спремају
да полете. Задатак је
свима био исти
– помоћи угроженом
становништву тамо где
је једино из ваздуха
помоћ могућа.
А заглушујућа бука
ваздухоплова била је
многима утеха да нису
заборављени.

Д

есет хеликоптера у току претходних пет дана евакуисало је
више од 3.000 људи, допремило 45.000 литара воде за пиће
и 35 тона хране, одеће, медицинског
материјала, опреме за бебе и других
потрепштина у рејоне Обреновца,
Сремске Митровице, Шапца, Коцељеве, Уба, Малог Зворника, Лучана, Чачка.... Осим на небу, 690 припадника
ВиПВО било је ангажовано на терену
где год је помоћ затребала, а запослени у Ваздухопловном заводу „Мома
Станојловић” даноноћно су се старали
да ваздухоплови буду спремни за покрет. Војним хеликоптерима превозило се и медицинско особље и спасилачки тимови, а неке од најкомпликованијих евакуација ваздушним путем извели су припадници 204. ваздухопловне
бригаде с тимом Специјалне бригаде и
медицинским тимом.

Десет сати
непрекидног лета
И дању и ноћу, припадници 204. и
98. ваздухопловне бригаде лоцирани
на аеродрому у „Батајници”, као једна
заједничка групација, с те позиције извршавали су задатке у свим деловима
угрожених области северозападне и
централне Србије. Према речима команданта 204. ваздухопловне бригаде
бригадног генерала Предрага Бандића,
током претходних шест дана, ангажоване су најоспособљеније посаде хели-

коптера Ми-8, Ми-17 и „газела”, које
су по изузетно лошем времену имале и
до десет сати налета у дану, што значи
десет сати непрекидног пилотирања
хеликоптером – вансеријски физички
напор.
– У почетној фази, посао су нам
отежавали изузетно лоши временски
услови и недостатак информација где
је помоћ најпотребнија. Наша кључна
улога у првим данима била је прикупљање информација и хитно вертикално извлачење најугроженијих, који су
били изненађени оним што се у том
тренутку десило – истиче генерал Бандић, додајући да је због тако сложене
ситуације напор посада био натпросечан у сваком случају, а нарочито у сарадњи са припадницима Специјалне
бригаде, који су вршили десантирања
у деловима у којима су људи покушавали да пронађу спас на крововима и унутар вишеспратница.
После тога, објашњава он, уследио је период стабилизације времена,
али с њим и пораст водостаја, који је
преплавио куће и издвојио мале површине које су биле доступне да се народ сакрије.
– Тада смо, на основу приоритета
које је формулисао Кризни штаб Републике Србије, извлачили становништво како бисмо спречили већу трагедију и евакуисали оне који су тражили
хитну санитетску помоћ. У последњим
данима нашег ангажовања, након извлачења на критичним подручјима, ра-

дило се и на дотуру хране, воде и санитетских потрепштина за места у којима су се сместили људи с поплављених
подручја. Посебно бих напоменуо и залагање припадника ВиПВО из свих јединица, који су уложили огроман напор
да одрже насипе у околини Шапца и
Сремске Митровице и, на тај начин,
спрече потребу за нашим већим ангажовањем.
Уз збрињавање грађана и превоз
неопходних намирница, припадници
ВиПВО имали су задатак и да успоставе командно место на терену, у Обреновцу, два места за слетање у дневним
и ноћним условима, извиђање терена,
али проналажење места на којима су
грађани угрожени.
– Најпре, нисмо имали довољно
информација о местима која су била
угрожена и под водом, а људи су били
изненађени, као и многи локални штабови, јер их је затекла озбиљност несреће, док је вода пребрзо напредовала.
Имали смо још људи који су оспособљени, али нисмо имали више ваздухоплова – закључује генерал Бандић и
наводи да су припадници ВиПВО показали да, када затреба, грађани Србије
могу увек рачунати на њих, и на небу и
на земљи.

Вире само кровови
кућа
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Најбољу слику о разорности поплава широм земље међу првима су могли су да сагледају наши пилоти. Пилот
хеликоптера Ми-8 и Ми-17 капетан
Бранко Милашиновић каже да од када
су непогоде задесиле нашу земљу, његове колеге и он, сан и одмор ставили
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су у „други план”, које је само адреналин надокнађивао.
– Када сам први дан кренуо на задатак, нисам могао ни да наслутим с каквим ћу се призорима успут сусрети.
Нарочито с изразима лица људи који су
нас дочекали, забринути, уплашени и у
општој паници. Емоције су биле јаке,
па човек, професионалац мора да све
то стави на страну и да се фокусира на
свој посао, како би га одрадио на најбољи могући начин. Најпре смо евакуисали жене и малу децу. У једном тренутку у хеликоптеру није било ниједно
дете старије од десет година – наглашава капетан Милашиновић.
Људи су, како каже, у први мах одбијали евакуацију, али како је вода надолазила тако су схватали озбиљност
ситуације и онда су сви желели да се
евакуишу.
– Сећам се сцене када смо пред
ноћ слетели у центар Обреновца да испоручимо воду, људи су тако похрлили
ка хеликоптеру да смо се бринули за
њихову безбедност, јер репни ротор
може да буде опасан ако му приђете
исувише близу. Нисам могао да останем за командама, изашао сам да помогнем да унесрећени људи што пре
добију пијаћу воду.
Слику подручја које је захваћено
поплавом је, према његовим речима,
нешто што човек не може да замисли
док не види.
– Вода је била до кровова, а људи
су били на крововима. Слика терена на
којој се ми спремамо пред полетање с
„гугл мапа” и карата, није више била
употребљива. Било је тешко успоставити навигацију и наћи места којих више нема, јер су из воде вирили само
кровови кућа. Саобраћајница, као ори-

јентира на земљи, није било. Било је изузетно напорно истовремено водити и
навигацију, тражити доле људе, вршити залебдење како би се „специјалци”
спустили конопцем до мештана, јер нема места за слетањем, све је под водом
– објашњава капетан Милашиновић,
додајући да су од изузетно велике помоћи били пилоти који су са земље давали податке о местима где је могло да
се слети, као и информације о терену.
Уз то, у хеликоптерима је ангажован и
додатни члан посаде који је посматрао
препреке у виду далековода или при
слетању и узлетању на неприступачне
терене.
Према његовим речима, ретке су
ситуације да се на малом простору нађе толико ваздухоплова из различитих
јединица, па чак и различитих земаља
и институција, а да све протекне „глатко”, али их је хумани задатак помоћи
унесрећенима све ујединио.
– Видљивост је, у неким ситуацијама, била свега око 500 метара. Ипак
смо летели, без обзира на постојеће
метеоролошке услове – каже капетан
Милашиновић и истиче да су веома често, током претходних дана, били у ситуацијама да извршавају задатке које
до сада нису ни увежбавали или проучавали, тако да су и ваздухоплови и посаде, неретко, испитивали границе
својих могућности.

Бака ме је држала
за руку
У данима који су за нама није било
предаха ни за потпоручницу др Марију
Јовановић, лекара у Одељењу здравствене заштите 204. ваздухопловне
бригаде. Подељени у тимове, медицинари су прихватали пацијенте евакуисане ваздушним путем и збрињавали
их у свом стационару. Теже случајеве,
онима којима је живот био у опасности, упућивали су у најближе медицинске центре.
– Овде смо већ 24 сата, кући нисмо ишли. У првих неколико дана и ми
смо хеликоптерима ишли у евакуацију.
Први тим који се упути на лице места
указује помоћ људима који се затекну
на терену, а остали су у хеликоптерима
помагали старијима, мајкама са децом
и хитним случајевима. Приликом једног ангажовања имала сам ситуацију
да се жена гушила и требало ју је хит-

но, али безбедно транспортовати. Био
је то за мене и људски и медицински
изазов. У Јакову нас је сачекала екипа
хитне помоћи и жену смо спасили – објашњава др Јовановић. Присећа се, такође, породиље која је због слабости
организма и страха од летења колабирала. – Успела сам још у летелици да је
„повратим” и безбедно предам хитној
помоћи по слетању – каже она.
– Првога дана, када су због сложености ситуације и припадници Специјалне бригаде били ангажовани у евакуацији, у општем метежу испред врата
хеликоптера, помогла сам једној баки,
која се као хронични болесник бринула
што је данима без терапије. Током читавог лета она ме је држала за руку. И
један малишан питао ме је може ли у хеликоптер понети и свог зеку, кога је спасио и сакрио у кутији испод јакне – сећа
се Марија.
У хеликоптерима је стално било
много људи, прича потпоручница, а скучен простор често је медицинским техничарима отежавао реаговање. Ипак,
међу 15 до 20 малишана, трудница с малом децом, њихова професионалност
дошла је до изражаја.
– С обзиром на то да су медицинске екипе сваког дана имале и до десет
летова, јављале су нам се и мучнине и
главобоље, али то никога није спречавало да се у потпуности посвети послу.
Било је заморно, али смо настављали даље – наглашава др Јовановић.

Као човеку, искрена је она, најтеже јој је када се суочила с паником међу
људима, која није престајала ни после
евакуације.
– Било је тешко гледати њихова
уплашена лица. Постављали су ми питања на која нисам знала одговоре – где
су ми родитељи, шта нам је с децом, где
су ми кућни љубимци, где ће нас сместити...

А као лекару, био ми је изазов да
помогнем толиком броју људи, да водим
рачуна о њиховом здрављу, као и да координирам рад медицинских тимова,
који нису имали ни сата одмора – истиче др Јовановић, додајући да је висок
морал припадника наше војске у најтежим тренуцима свима давао додатну
снагу. ƒ

Припадници Речне флотиле у борби за људске животе

Изнад граница издржљ

Током ангажовања на спасавању људских живота
и прижању помоћи становништву погођеном
катастрофалним поплавама на више локација у Србији,
припадници Речне флотиле спасили су и евакуисали
више од 3.000 људи, напунили и превезли више од
40.000 врећа с песком и дотурили небројене количине
најпотребнијих артикала хране и питке воде

Н

аређење за ангажовање на
поплавама угроженим подручјима припаднике Речне
флотиле није ни изненадило,
нити затекло неспремне. Већ од среде,
14. маја, целокупан састав те, по много
чему, специфичне јединице Копнене
војске, налазио се у „пуној” приправности за ангажовање.

Ангажовање где
је најтеже
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Пред вече истога дана екипе из састава Првог понтонирског батаљона
изашле су, са средствима и опремом, на
савске одбрамбене бедеме у Шапцу, у
Општину Коцељева и села Лешница, Јелав и Брадићи у лозничкој општини. Током ноћи и преподнева наредног дана,
ангажовано је 112 понтонираца, евакуисано 158 житеља и напуњено више од
800 врећа с песком. Започела је и достава хране и воде за пиће. У помоћ Лазаревцу упућен је други део јединице.
Истог дана, из новосадске касарне
„Александар Берић”, пут најугроженијег Обреновца, кренуле су екипе ронилаца 93. ронилачке чете, људство и
средства из састава Другог понтонирског батаљона, чији део одлази на угрожена места у Лајковац и Лучане, с задатком да евакуише угрожено становништво и дотура намирница и воде.
У петак, 16. маја, део ангажованог
састава Речне флотиле премештен је на
територију Уба, док се у Обреновцу
снаге за спасавање и евакуацију ојачавају амфибијским транспортерима. После повратка из Лучана и Коцељеве и те
23. мај 2014.

екипе Речне флотиле упућене су у
Обреновац, као помоћ спасиоцима.
Нешто иза поноћи 17. маја, припадници Флотиле, ојачани сопственом
механизацијом, са многобројним мештанима почели су да раде на ојачавању и утврђивању одбрамбеног бедема
на Сави у селу Дреновац, да би у поподневним часовима, до један сат после
поноћи наредног дана, ојачавали и одбрамбени бедем у селу Чеврнтија.
Целокупан састав Речне флотиле, користећи расположива средства и
опрему, протеклих дана, тешких за поплављени регион и људе у њему, али и

целу Србију и сваког иоле добронаменерог човека, радио је неуморно, ударнички, уз напрезање до крајњих граница издржљивости. Иако је пред њима,
засигурно, још много изазова и непроспаваних ноћи, на одмор нико не помишља.

Рука спаса
Рониоци 93. ронилачке чете, опремљени најнеопходнијом опремом за
хитно реаговање, чамцима с ванбродским моторима и с ронилачком опремом, стигли су у вечерњим сатима, у четвртак 15. маја, у поплављени Обреновац, тачније заселак Бело Поље, јужно
од града – први. Командовао им је старији водник прве класе Бобан Ђоковић,
инструктор роњења и најискуснији међу њима. Дочекали су их јака киша и
потпуни мрак.
– Нашли смо се на потпуно непознатом месту. У мрклом мраку и у непрегледној води. Једва смо назирали

ивости

обрисе кућа и некадашњих улица. Одмах смо, око 21 час, започели извлачење становника – сведочи старији водник прве класе Ђоковић и додаје – прве,
штуре информације о ситуацији у засеоку добили смо од неколико мештана.
Остали су се налазили у својим кућама,
у које је бујица брзо продирала и већ достизала висину већу од 1,5 метра. Кретали смо се готово „на пипање”, усмеравани једино вапајима из кућа. „Дођите овамо, спасавајте нас” – чуло се са
свих страна. Све је деловало нестварно
и застрашујуће.
– Иако смо оспособљени за овакве
задатке, иако имамо искуства у реаго-

Битк з дцу
Већи број деце, жена, међу којима и неколико трудница, старих и непокретних из потопљених делова Обреновца, пред првим таласом незаустављиве водене
бујице евакуисан је у просторије обреновачке школе „Јефимија”. Не задуго. Водени талас убрзо је запретио и том, привремено изнађеном, смештају. Још се ни први страх унесрећених није стишао, завладао је нови. Почела је трка спасилаца с
временом. Ангажовани су припадници Речне флотиле с амфибијским возилима.
Иако преморене, посаде амфибија које нису спавале скоро 40 сати, успеле су да у
кратком времену безбедно превезу на сигурну локацију све угрожене.

вању током поплава – наставља причу
Ђоковић – на неке ситуације не можемо
да утичемо. Када сам кренуо да превезем прву групу унесрећених, бујица ми
је занела чамац на њиву с пластеником,
чији ми се део обмотао око елисе мотора и зауставио га. Помислио сам, сада и

Докумнтциј н сигурном
Захваљујући брзом реаговању припадника Речне флотиле у Лучанима, из
фабрике наменске индустрије „Милан Благојевић” спасена је веома важна документација, која ће, после санирања последица катастрофалних поплава, омогућити несметан наставак производње значајне за наш одбрамбени систем.

сам морам да се спасавам. Некако сам
успео да ослободим елису и наставим
даље. Од куће до куће. Убрзо су нам се
придружиле још две мобилне екипе
Другог понтонирског батаљона, тако да
је евакуација била бржа.
Раме уз раме и са припадницима
ватрогасне спасилачке јединице, до три
сата иза поноћи, евакуисали смо становнике Белог Поља, и успели у томе.
После смо се због надирања воде морали повући.

Најсветији чин
Од првог момента ангажовања
својих састава, пуковник Андрија Андрић, командант Речне флотиле, налазио се уз војнике и старешине на најкритичнијим местима. Најпре у Лозници, затим у Обреновцу, где је именован
за команданта свих састава Војске Србије ангажованих на том подручју.
– Припадници Флотиле су професионално, одговорно и храбро, а пре
свега хумано, улажући надљудске напоре извршили све добијене задатке приликом спасавања људи и током пружања помоћи становништву у овој катастрофи. Спасени животи, погледи и речи захвалности, посебно оних најнемоћнијих, деце, жена и старијих грађана,
највеће су признање и сатисфакција
сваком припаднику наше јединице. Целокупни састав Речне флотиле и овог
пута је, попут осталих јединица, потврдио да је Војска и у најтежим ситуацијама уз свој народ – наглашава пуковник
Андрић, одајући посебно признање посадама амфибијских возила, које су готово дводневним непрекидним ангажовањем, помериле границе људске издржљивости. ƒ
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Ангажовање АБХ службе у спасавању

Абехајска мисија
Ј
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единице АБХ службе наше војске –
ЦУК АБХО Команде за обуку и 246.
батаљон АБХО Команде Копнене
Војске – протеклих дана биле су ангажоване у одбрани становништва од
поплава и отклањању последица поплава – на пунктовима за израду водених
препрека, односно превентивних насипа, водоснабдевању становништва пијаћом водом, те асанацији и биолошкој
деконтаминацији терена после повлачења воде с поплавом угрожених терито-

дом помогли становништву Крушевца,
Трстеника, Ћићевца, Појата, Обрежа,
Ражња, Блаца, Јагодине, Параћина и Ћуприје које су снабдевали водом, као и
приликом израде насипа, те евакуације
угроженог становништва и допремања
хране.
Јењавањем поплавних таласа и повлачењем воде с угрожених терена, у
општини Уб отпочела је асанација земљишта и биолошка деконтаминација,

рија. Од свих задатака најкомплекснији
и свакако најделикатнији јесте последњи, који подразумева предузимање организационих, санитарно-хигијенских,
санитарно-техничких и осталих мера и
активности на контаминираном терену
(сточних пијаца, фарми, приватних домаћинстава, штала, азила за животиње,
транспортних средстава за прикупљање угинулих животиња, ...), ради проналажења и обележавање места угинулих
животиња и загађивача животне средине, с крајњим циљем заштите животне
средине и спречавања ширења заразних болести на људе и животиње.
До сада су припадници поменутих
јединица пожртвованим и преданим ра-

која се спроводи у сарадњи с ветеринарском службом Војске Србије, Републичком ветеринарском инспекцијом,
јединицама МУП-а и Кризним штабом
општине Уб. Најпре је на том задатку
ангажован састав јачине вода за деконтаминацију из ЦУК АБХО, који је већ 18.
маја отпочео реализацију задатка.
Током најинтензивнијих поплавних
таласа на Западној Морави у одбрани
становништва и објеката на обалама у
граду Крушевцу и општини Ћићевац, на
изради превентивних насипа била су ангажована 24 припадника Центра, уз сарадњу десет припадника 246. батаљона, који су само током неколико критич-

23. мај 2014.

Плнирн
ктивности

У наредном периоду, уз наставак
већ започетих послова на отклањању
последица поплава, у складу с потребом и захтевом локалних заједница и
одлукама надлежних државних органа,
биће пружена неопходна помоћ у асанацији и биолошкој деконтаминацији
терена после повлачења воде, ради
спречавања ширења болести и зараза
од контаминације угинулих животиња,
фекалним водама, контаминираним
изворима водоснабдевања...
У ту сврху, у 246. батаљону у највиши степен приправност стављена су
три вода за РХБ деконтаминацију, а
ЦУК АБХО упућује још један састав јачине вода за деконтаминацију за асанацију терена и биолошку деконтаминацију. Поред тога, на терен се упућују и официри АБХ службе Центра и
246. батаљона у саставе координационих кризних штабова с задатком координације ангажованих цивилних и војних капацитета на асанацији терена,
биолошкој деконтаминацији, дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији
поплављених подручја.
них сати 16. и 17. маја напунили и поставили више од 2.000 врећа песка.
У току првог дана ангажовања у
селима општине Уб, привремени састав из ЦУК извршио је асанацију и
биолошку деконтаминацију више од
600 квадратних метара зграда и околних простора и уклонио више од 240
тела угинуле стоке.
За асанацију и биолошку деконтаминацију ангажовано је шест моторних
возила, од којих су три аутомобил-цистерне за деконтаминацију АЦД М78 и
један аутомобил-цистерна за воду 3М,
те уређај за деконтаминацију SaniJet
C.921. ƒ

Вој но здрав стве на и ве те ри нар ска за шти та

Помоћ као у рату
У

ангажовању од последица поплава активно учествују војноздравствена и ветеринарска служба. Укључени су ВМА, Центар
војномедицинских установа Београд,
ВМЦ Нови Сад... Лекари из Сектора за
превентивну медицину ВМА учествују
у асанацији терена. Они тесно сарађују са ветеринарима из Министарства
одбране и Војске. Њихов рад ће тек
доћи до изражаја. Као и рад војних
психолога.
Војномедицинска академија је,
према речима начелника те установе
бригадног генерала проф. др Маријана Новаковића, ставила на располагање једну хируршку, три интернистичке екипе, које су стално на терену – у
прихватним центрима, затим хигијенско-епидемиолошке екипе, које од почетка прате ситуацију и све више ће
се укључивати, јер се и потреба за њима увећава.
– Од старта смо организовали појачана дежурства, формирали специјал-

Првнтивн
мдицинск
зштит
– У Сектору за превентивну
медицину ВМА формирано је пет
превентивно-медицинских тимова,
који ће се смењивати. Тимови се
састоје од лекара епидемиолога,
специјалиста хигијене и од санитарних техничара. Такође, укључени су и лабораторијски и хемијски
техничари, који ће на терену анализирати чистоћу и исправност воде
и другог. Формиране су и екипе које ће се бавити дезинфекцијом,
дезинсекцијом и дератизацијом
(ДДД) и проценом хигијенско-епидемиолошке ситуације на терену –
каже проф. др Соња Радаковић, начелница тог сектора.

не тимове, припремили око 250 слободних кревета, с могућношћу повећања броја. Радимо 24 сата. Наше екипе
су на терену, нарочито интернистичке.
Посебна пажња посвећена је психолошким ефектима ових страдања, а формирали смо и екипе у којима су ангажовани клинички психолози и психијатри
за помоћ становништву. Имамо понуде за донацијама и за убрзан процес
набавки санитетског материјала и лекова – истиче генерал Новаковић.
ВМА се активно укључила у
припрему и дотур хране, воде и опреме
у најугроженија подручја ваздушним
путем са хелиодрома поред те
установе.
– С обзиром на то да нам је хелидром овде, сви пацијенти који су били
ургентни довожени су код нас и ми смо
отворени 24 сата за све категорије пацијената. Они који не захтевају третман у болници, враћани су код родбине или у прихватне центре, а они који
захтевају болничко лечење аутоматски
остају овде. Припадници Војске и Министарства одбране су активно укључени у спасавања, тако да ВМА тек
очекује удар, с обзиром на то да су људи свакодневно изложени великим напорима и да су сведоци страховитих
судбина – каже пуковник проф. др Зоран Шегрт, начелник Сектора за лечење ВМА.
У здравствену помоћ становништву укључени су и припадници Центра
војномедицинских установа Београд
(ЦВМУ). Њихове две интернистичке медицинске екипе ангажоване су у збрињавању угрожених лица у прихватном
центру „ЖМП” Железник. У поменутом
прихватном центру, од 19. маја на
здравственом збрињавању угрожених
лица непрекидно су ангажоване две војноздравствене интернистичке медицинске екипе – једна је с ВМА, а друга
из ЦВМУ Београд. Екипе раде непрекидно и мењају се на 12 сати.
У збрињавање угрожених лица
укључен је и ВМЦ Нови Сад. Из састава те установе, 17. маја две интерни-

Психолошк
прв помоћ
– Психолози Министарства
одбране и Војске Србије учествују у
акцији „Психолошка прва помоћ“.
Пружаће психосоцијалну подршку
евакуисаним лицима, спасилачким
екипама и екипама које ће вршити
санацију терена. Координација свих
тих активности биће организована
преко психолошког кол-центра, који
се налази на ВМА, где ће се прикупљати подаци о заинтересованим
стручњацима – психолозима и психијатрима, који желе да учествују у
тој акцији – каже специјалиста медицинске психологије с ВМА Горан
Кличковић.
стичке медицинске екипе упућене су у
сремскомитровачку болницу, где су
прегледале пацијенте и транспортовале угрожена лица до медицинских
установа у Новом Саду. И не само то,
ВМЦ Нови Сад ставио је на располагање и своје капацитете – код њих је
смештен део пацијената из Опште
болнице Сремска Митровица, која је
евакуисана.
Лекари с ВМА из Сектора за превентивну медицину укључени су у асанацију терена. Њихов рад ће тек доћи
до изражаја, мада су већ екипе почеле
да одлазе на терен. Наиме, 18. маја је
на позив за слање екипе ВМА за превентивну заштиту у Обреновац, упућен тим који је предводио пуковник
проф. др Радован Чеканац, епидемиолог и помоћник начелника ВМА. У саставу екипе били су и припадници ветеринарске службе. Дан касније,
ангажована су три ветеринарска тима
који су у сарадњи с кризнимм штабовима и цивилним структурама
општина Обреновац и Уб учествовали
у прикупљању живих и уклањању угинулих животиња. ƒ

29

Помоћ из иностранства

Србија има пријатеље
За помоћ Србији
у спасавању
угрожених из
поплављених подручја
одазвали су се тимови
из 17 земаља. Ту су
тимови из Русије,
Бугарске, Словеније,
Немачке, Аустрије,
Мађарске, Чешке,
Македоније, Црне
Горе, са пумпама
великог капацитета
и чамцима.

Р
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уско Министарство за ванредне
ситуације и цивилну заштиту
упутило је 76 најбоље припремљених спасилаца из аеромобилног одреда „Центроспас“ и Центра
за извођење нарочито ризичних операција „Лидер“, који су ангажовани у
Обреновцу. Руски одред опремљен је
свим што је неопходно за потрагу и
спасавање у зони поплава. Достављена је високотехнолошка спасилачка
опрема, мобилни агрегати, пумпе, ронилачка и специјална опрема, као и
моторни чамци.
Из Русије је на нишки и београдски аеродром слетело више авиона са
хуманитарном помоћи и техничком
опремом.
Из Словеније је у Србију стигло 19
спасилаца са опремом.
Специјални спасилачки тим из Солуна, сачињен од осам људи, стигао је
да помогне српским пријатељима.
Србији су притекли у помоћ и хеликоптери из Немачке, Швајцарске, Белорусије, Македоније и један из контингента Еулекса.
23. мај 2014.

Седам хеликоптера из Словеније и
Мађарске раде уз координацију Хеликоптерске јединице МУП-а Србије.
У Србију је стигло 40 спасилаца из
Француске, специјализованих за одбрану од поплава, опремљених са два чамца за спасавање, неколико пумпи и
осталом опремом. Реч је о интервентној јединици „број један“ која је специјализована за деловање у случају природних катастрофа, поплава, циклона,
земљотреса, олуја...
Десет припадника Цивилне заштите из Хрватске, тим за испумпавање
пумпама великог капацитета и тим за
пречишћавање воде, стигао је у Србију.
У Јагодину и Свилајнац Бугарска је
упутила два ватрогасна возила са 10 моторних пумпи, једно возило за испумпавање воде опремљено са пет пумпи, минибус опремљен са пет пумпи, возило
опремљено са шест пумпи и два моторна чамца за спасавање.
Из Немачке је стигао 15-члани тим
за испумпавање пумпама високог капацитета који ће бити ангажован на поплавом угроженим подручјима.
Угроженом становништву у Сремској Митровици у помоћ је стигло 57

спасилаца из Аустрије опремљених пумпама високог капацитета и чамцима.
У Обреновац је из Мађарске дошла спасилачка екипа од 27 људи, опремљена чамцима и санитетским возилима, као и хеликоптер.
На београдски аеродром слетели
су и авиони са контингентом хуманитарне помоћи Уједињених нација. Први део
помоћи састоји се из агрегата, пумпи за
воду и чамаца за спасавање, а други део
је храна и вода за најугроженије становништво.
Светски програм за храну упутио
је 60 цистерни за воду, 24 агрегата, три
система за пречишћавање воде и 10 чамаца за спасавање.
Црна Гора послала је седам камиона хуманитарне помоћи Србији и Босни
и Херцеговини.
Из Хрватске је стигло 65 тона воде
за пиће, а из Македоније 25.
Из Белорусије су стигла два хеликоптера Ми-8 са по шест спасилаца и
три моторна чамца.
Тим спасилаца из Чешке опремљен пумпама високог капацитета, чамцем и возилима учествује у спасавању
људи у Лазаревцу.

Шведска ће финансирати донацију пумпи великог капацитета Србији чија се вредност процењује на 20.000
евра.
Хуманитарна помоћ у износу од
преко 400.000 хиљада евра, у име Владе
Азербејџана допремљена је у Београд
специјалним летом из Бакуа. Хуманитарна пошиљка из Азербејџана састоји
се и од моторних и пластичних чамаца,
дизел генератора, пумпи и филтера за
испумпавање воде, каца и канистера за
воду, разноврсне опреме за спасилачке
акције, гасних резервоара, шатора, топлих ћебади и друге опреме.
Македонска влада упутила је 75
специјалаца за спасавање у води, као
помоћ Србији и БиХ у борби против поплава. У првој интервентној фази македонска влада је послала у Србију и БиХ
и 45 пумпи за испумпавање воде, 35
агрегата, девет чамаца, 3.000 ћебади и
лекове.
У помоћ се укључио и десеточлани
хрватски тим са две пумпе високог капацитета и једном јединицом за пречишћавање воде, а на располагање је, у
случају потребе, стављено још 15 алуминијумских чамаца из Хрватске.
Луксембург је упутио 24-члану екипу са шест спасилачких чамаца.
На располагању су и два кипарска
чамца.
У Србију свакодневно стижу велике количине остале хуманитарне помоћи, храна, вода, ћебад, а расподелу координира Црвени крст.
Европска унија у Србију је упутила
12 алуминијумских и два моторна чамца, седам пумпи високог и 11 пумпи мањег капацитета. Упућена је и јединица
за пречишћавање воде, а 16 хеликоптера стигло је или је на путу за Србију.
Уједињени Арапски Емирати упутити су Србији помоћ у износу од 10 милиона долара за санирање штете.
Европска инвестициона банка
уплатила је првих милион и по евра, а
Србија као земља која је отворила преговоре о чланству очекује велику подршку од својих партнера.
Многе земље уплаћују новчану помоћ, као што су то урадили Јапан, САД,
Италија, Норвешка, Израел... ƒ

Помоћ Свтск здрвствн
оргнизциј
Светска здравствена организација (СЗО) процењује стање у Србији, пре
свега у вези са снабдевањем пијаћом водом и санитарним условима, како би
предложила мере за очување јавног здравља. Високи представник СЗО Оливер
Шмол, програмски менаџер Европског центра за животну средину и здравље, који је дошао у Србију, рекао је да је ситуација у Србији заиста трагична.
Шмол је нагласио да евакуисани становници, када се врате у своје домове и
почну чишћење, обавезно морају имати на уму да би талог који је вода нанела у
њихове куће могао бити загађен, било услед изливања канализације или токсичним хемикалијама.

Рчун з уплт
хумнитрн помоћи
Мисија Републике Србије при Европској унији у Бриселу отворила је PayPal
рачун преко кога је могуће уплатити хуманитарну помоћ, из 193 земље и региона, за жртве поплава у Србији.
Средства која се уплате директно се пребацују на наменски рачун Владе
Србије отворен за помоћ отклањања последица елементарне непогоде.

Извштвњ стрних мдиј
Западни и руски медији опширно извештавају о поплавама које су задесиле
Србији и Босну и Херцеговину, истичући да је реч о најгорим поплавама на Балкану у последњих више од 100 година. Ројтерс, АП, АФП и ББЦ су уз извештаје о
ситуацији објавили и бројне фотографије са погођених места.
И руски електронски медији извештавају о „поплави века“ у земљама Балкана, у којој су се због обилних падавина излиле реке, изазвавши људске жртве,
евакуацију хиљада људи из угрожених подручја и проглашавање ванредног стања. У својим извештајима, руске агенције наводе да је поплава у Србији довела
до „катастрофе без преседана“.
РИА Новости наводи да у пружању помоћи угроженим регионима поред локалне војске и полиције учествују и спасиоци из иностранства, као и цивилно
становништво ангажовано на јачању насипа код обала река.
Агенције су истакле да су се војсци, полицији и ватрогасцима придружиле
на хиљаде добровољаца који помажу у постављању врећа са песком.
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић из Рима је ставио примедбу да
светске агенције недовољно пажње посвећују „поплавама библијских размера“ у
Србији и Босни и на свом твитеру апеловао је на добровољце да се укључе и помогну тамо где је помоћ потребна.
Медији, такође, детаљно извештавају о ситуацији у поплављеним градовима и подручјима у Босни и Херцеговини.
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Име војника
естито се нису ни отопили сметови код Фекетића, а
природа је опет ударила. Ударила је великом водом, изненада, немилосрдно. Овај пут цела Србија је завапила.
Несрећи, какву ни књиге не памте, нико се није надао.
Кроз поједине вароши и села, попут Крупња, мутна бујица
протутњала је силовито и рушилачки. Некуда се, пак, као у заспалом Обреновцу, вода с мраком подигла тихо и подмукло прогутавши за неколико сати аутомобиле и приземља. Многи су
остали беспомоћни.
Како то у великим несрећама бива, сваки очај и безнађе траже
своју противтежу у људима којима ни очај, ни безнађе нису допуштени. У надвлачење конопца с невољом опет се ухватио онај исти
строј, који се, историја каже, много пута упуштао у неравноправне битке.
Бранко, Бојана, Љубиша, Душко, Немања, Невена... Старији
водник, капетан, генерал, десетар, мајор, потпоручник... У чинове и
имена на униформама нико им није гледао. Сви су они пред очима
Србије имали једно лице и једно име. Сви су они пред народом били
само – војници.
У „Кодексу части припадника Војске Србије”, који већина њих
носи у џепу од кошуље, између осталог пише – „Промовишем
основне вредности војне професије и настојим да оне постану моје
врлине”. А онда су, уз реченицу или две објашњења наведене те
вредности: „верност отаџбини, посвећеност професији, оданост,
храброст, дисциплинованост, солидарност, човечност, достојанство, пожртвованост и поштовање”. На том малом црвеном картону писано је ситним словима оно што се доказује крупним делима. Нажалост, величина војниковог дела мери се спрам тежине невоље у којој се то дело чини. Сада је била прилика.
Када је подивљала Сава запретила да потопи највећи град благородне Мачве, први човек Владе упро је прстом управо у војника и
рекао – „Шабац не сме пасти!” С каквим ли је мислима војник кренуо
пут Шапца? Да ли је онај који му је толики терет ставио на плећа
веровао да га само он може понети? Верујемо да јесте.
Шабац, као што знамо, није пао. Неће ни Србија. Велика мутна
вода на многим местима оставила је за собом пустош, голе животе и голо корење. Ако је за утеху, сада се бар може видети колико
је то корење јако, дубоко и испреплетано. Заједништво у невољи,
пожртвованост војника, полицајаца, ватрогасаца, добровољаца показало је да ова земља може одолети многим недаћама.
Војнички позив био је у Србији одувек више обележје него професија, више одрицање него занимање. Иако се обичан народ никада
није превише трудио да разуме сложене односе унутар војног система и законитости које у њему владају, веома је добро судио када је и колико његов војник жртвовао зарад добра земље.
Дочекивали су унесрећени грађани Србије у овим страшним поплавама своје војнике као помоћ и спас, раширеним рукама, са сузама и осмесима, са захвалношћу. Знали су колико та помоћ вреди и с
којим је ризиком пружена. Зато војницима у овој несрећи и непогоди не требају имена, ни еполете. Њихово име сада је њихово дело. ƒ
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