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Апстракт: Републику Србију (РС) су у мају 2014. године 
захватиле велике поплаве какве нису регистроване у последњих 130 
година. Велике количине падавина подигле су ниво река у више делова 
земље, угрожавајући велики број људи. Ванредна ситуација је прогла-
шена 15. маја 2014. године, прво у пет градова и 14 општина, а од 15. 
до 23. маја 2014. године била је на снази на целој територији РС. 

Поплаве из маја 2014. показале су да је у Србији због 
неадекватног одржавања и коришћења речних корита угрожено 
приобаље водотокова са бујичним хидролошким режимом. Мере 
заштите су биле углавном локалне природе, ограничене на већа насеља 
или значајније индустријске објекте. Поред спасавања људских 
живота, припадници Министарства унутрашњих послова су током ове 
ванредне ситуације учинили да укупна материјална штета на угроже-
ним подручјима буде мања, као и да санирање последица поплава буде 
лакше. С тим у вези, у раду су приказана искуства, људски и матер-
ијални ресурси које је Министарство унутрашњих послова том 
приликом ангажовало. 

Кључне речи: природне катастрофе, еколошка безбедност, 
поплаве у Србији, ванредна ситуација, ангажовање припадника МУП 
Србије. 

 
Увод 

 
Природне катастрофе у великој мери утичу на нарушавање 

еколошке безбедности. Њихови узроци су поремећаји у природи, а 
јављају се и као последице негативних и несмотрених људских 
активности. Велики број еколошких безбедносних претњи у данашње 
време резултат је глобалних климатских промена. Тако глобално 
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загревање и климатске промене доводе до учесталости природних ката-
строфа, попут поплава и суша. 

Елементарне непогоде постају природне катастрофе када вели-
чином, интензитетом и неочекиваношћу угрожаваjу здравље и животе 
већег броја људи, материјална добра и животну средину, а чији настанак 
није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних 
служби, органа државне управе и јединица локалне самоуправе. 

Развој друштва је довео и до појаве нових облика непредвиђених 
околности које угрожавају или онемогућавају правилно функционисање 
различитих система, терминолошки одређених као кризне ситуације 
(Даничић, Максимовић, 2014:41). Сложени и бројни друштвени утицаји, 
као и постојање различитих аспеката третирања феномена безбедности, 
попут националне, људске (Ђорђевић, Кековић, 2011:80), економске 
(Илић, Праћа, 2012:114), социјеталне, енергетске, еколошке (Љуштина, 
2009:167), корпоративне (Петровић, Синковски, 2012:86), и сл., 
генерисали су нове приступе у сфери кризног менаџмента. Када је 
Србија у питању, Влада Републике Србије је до сада усвојила неколико 
стратешких докумената који се односе на различита питања од утицаја и 
на животну средину и еколошку безбедност. „Народна скупштина 
Републике Србије у мају 2009. године усвојила је тзв. зелени пакет − 16 
закона из области заштите животне средине. Сви усвојени закони су у 
складу са директивама Европске уније. Овим законима уређује се 
област управљања отпадом, а побољшава се и већ постојећи Закон о 
заштити животне средине.“ (http://www.kombeg.org.rs/ 
aktivnosti/c_tehno/Detaljnije.aspx?veza=445).  

Циљ доношења овог сета закона је заштита свих сегмената 
животне средине (ваздуха, воде, земљишта). Такође, овим прописима 
локалним самоуправама су дата много већа овлашћења и надлежности у 
сектору заштите животне средине. 

Последице природних катастрофа имају директан и индиректан 
утицај на равнотежу природе. Поред непосредних последица по људе и 
материјалне штете, могу да проузрокују и посредне последице као што 
су глад, епидемије, социјални немири, економски слом итд., односно 
последице могу бити далеко теже уколико друштво није спремно на 
адекватан одговор код њиховог настанка (Љуштина, Кнежевић-Лукић, 
2013:2). 

Људи су често принуђени да напусте земљу порекла услед 
комбинација ефеката пренасељености, сиромаштва, глади, епидемија 
или природних несрећа. Процењује се да је број измештених људи услед 
проблема насталих у животној средини подједнак или чак превазилази 
број легитимних избеглица (Димитријевић, 2010:47). 
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Заштита од поплава на реци Дунав представља важан сегмент 
комплекса радова и мера у вези са управљањем речним сливом ове реке. 
Током досадашњег развоја ове области водопривреде, на подручју 
Србије је превасходно примењиван принцип „борбе против поплава“, 
који је подразумевао изградњу значајних и скупих инвестиционих 
објеката (бране, акумулације, насипи, регулација водотока, растеретни 
канали и др.), ради обезбеђења сигурности за људе и добра која се 
налазе у плавним зонама. 

Принцип борбе против поплава био је до последњих деценија 
прошлог века најчешће примењиван и у свету, када је уведен нови 
принцип − живети са поплавама. Овај нови концепт се примењује и на 
реци Дунав, и он тежи усаглашавању захтева тзв. хумане компоненте 
(заштите добара и људских живота) и еколошке компоненте (очување 
или поновно успостављање природних функција и ресурса плавног 
подручја) (Милановић et al., 2010:104). 
 

Ванредна ситуација поводом поплава у мају 2014. године 
 

Србију су у мају 2014. године, у периоду између 13. и 15. маја, 
захватиле велике поплаве какве нису регистроване у последњих 130 
година. Велике количине падавина, које је циклон Тамара донео на 
Балкан, подигао је ниво река у више делова земље, угрожавајући велики 
број људи. У Републици Србији је ванредна ситуација проглашена 15. 
маја 2014. Ванредна ситуација проглашена је у почетку у пет градова и 
14 општина, а од 15. до 23. маја била је на снази на целој територији 
Србије. 

Ванредна ситуација, односно стање наступа када су ризици и 
претње, или последице природних и других незгода, ванредних догађаја 
и других опасности по становништво, животну средину и материјална 
добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице 
није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних 
органа и служби, те је за њихово ублажавање и отклањање неопходно 
употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан режим рада 
(Млађан, 2009:27). 

Упозорења о обилним падавинама прослеђена Сектору за 
ванредне ситуације путем редовних и ванредних упозорења и најава у 
виду текстуалних билтена, електронске поште и смс порука, била су 
јасно истакнута и на wеb страници Републичког хидрометеоролошког 
завода Србије www.hidmet.gov.rs, као и на специјализованим интернет 
страницама www.meteoalarm.rs и www. meteoalarm.eu. 

Након обилних падавина у другој половини априла, ажурирање 
упозорења у оквиру метео аларм система које се до тада вршило за 
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период до краја дана и сутра, пролонгирано је за још 24 сата унапред, 
„тако да је већ у понедељак, 12. маја, степен упозорења за среду 14. мај 
био подигнут на највиши могући ниво (црвени степен упозорења) за 
Централну и Западну Србију, уз упозорење на количину падавина већу 
од 40mm/12h, односно управо за регион који је накнадно највише 
погођен поплавама“ (Службени гласник РС, бр. 52/14). Упозорења у 
оквиру метео аларм система су ажурирана, по потреби, неколико пута 
дневно за период до 72 сата унапред. 

Одлука o проглашавању ванредне ситуације је донета на предлог 
Републичког штаба за ванредне ситуације ради подизања капацитета 
ангажовања свих субјеката заштите и спасавања, као и отклањања 
последица елементарних непогода изазваних поплавама, саопштено је 
после седнице Владе Србије. „Ванредна ситуација у земљи проглашава 
се уколико је процењено да је у земљи стање у којем су ризици и претње 
или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по 
становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и 
интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или 
отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби. Због тога 
је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне 
мере, посебне снаге и средства, уз појачан режим рада, пише у Закону о 
ванредним ситуацијама, а одлуку о проглашењу ванредног стања 
доноси Влада Србије“ (http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-
23.html, приступљено 12. августа 2014). 

Законом је уређено деловање, проглашавање и управљање 
ванредним ситуацијама, као и систем заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара и животне средине од елементарних 
непогода, техничко-технолошких несрећа, удеса и катастрофа, после-
дица тероризма, ратних и других већих несрећа. Регулисане су и 
надлежности државних органа, аутономних покрајина, јединица локалне 
самоуправе и учешће полиције и Војске Србије у заштити и спасавању, 
затим права и дужности грађана, привредних друштава, других правних 
лица и предузетника у вези са ванредним ситуацијама и организација и 
делатност цивилне заштите на заштити, спасавању и отклањању 
последица елементарних непогода и других несрећа. 

Поред примарног, а то је заштита људи и материјалних добара, 
закон предвиђа и финансирање, инспекцијски надзор, међународну 
сарадњу и друга питања од значаја за организовање и функционисање 
система заштите и спасавања. „За руковођење у ванредним ситуацијама, 
што подразумева усмеравање појединаца, делова система и система 
заштите и спасавања, за територију Србије задужен је Републички штаб 
за ванредне ситуације, који образује Влада Србије, за територију 
Аутономне покрајине − Покрајински штаб, који образује извршни орган 
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Аутономне покрајине, а за територију управног округа − окружни штаб 
за ванредне ситуације, који образује Републички штаб за ванредне 
ситуације. Градски штаб образује скупштина града“ 
(http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-23.html, приступљено 12. 
августа 2014). 

Дефинисане су и снаге заштите и спасавања − штабови за 
ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, ватрогасно-спасилачке 
јединице, полиција, Војска Србије, они чија је редовна делатност 
заштита и спасавање, као и привредна друштва и друга правна лица, 
затим Црвени крст Србије, Горска служба спасавања Србије и удружења 
која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање. У објекте и 
средства за заштиту и спасавање спадају склоништа и други заштитни 
објекти, складишта, заштитна и спасилачка опрема и оруђа, опрема за 
оспособљавање и обуку, превозна средства, телекомуникациони и 
алармни уређаји и други материјали који се користе за заштиту и 
спасавање. 

Ванредно стање проглашено је у девет градова (Ваљево, Шабац, 
Лозница, Чачак, Краљево, Јагодина, Ужице, Сремска Митровица, 
Зајечар) и у 31 општини (Пожаревац, Обреновац, Бајина Башта, 
Косјерић, Пожега, Уб, Осечина, Љиг, Лајковац, Мионица, Богатић, 
Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Крупањ, Љубовија, Горњи 
Милановац, Лучани, Ражањ, Алексинац, Дољевац, Смедеревска 
Паланка, Велика Плана, Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Деспотовац, 
Рековац, Трстеник, Шид и Рача). 

Услед наглог пораста нивоа воде реке су се излиле, што је 
довело до тешких последица „у Колубарском, Мачванском, Мора-
вичком, Поморавском округу и београдској општини Обреновац. 
Колубара, Тамнава и река Уб створиле су проблеме у општинама 
Обреновац, Ваљево, Осечина и Коцељева, Јадар у Лозници, Млава у 
Костолцу, Западна Морава и Чемерница у Чачку и Краљеву, Деспо-
товица у Горњем Милановцу, Велика Морава у Јагодини, Параћину, 
Ћуприји и Свилајнцу. Сава је претила да угрози Сремску Митровицу, 
Шабац и Шид. Клизишта су углавном погодила општине у Злати-
борском (Бајина Башта, Косјерић) и Мачванском округу (Крупањ, Мали 
Зворник и Љубовија)“ (http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-
23.html, приступљено 12. августа 2014). 

Током мајских поплава поплављен је велики број кућа, а 
водопривредни и системи снабдевања електричном енергијом били су 
угрожени. У неколико области, посебно у западном делу Србије, у 
близини границе са Босном и Херцеговином, велика количина падавина 
изазвала је активирање клизишта и одрона, поготову у Бајиној Башти, 
Крупњу и Малом Зворнику, где су многе куће и путеви уништени и 
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оштећени. Према подацима МУП-а Србије, „са угрожених територија 
евакуисано је укупно око 31.873 лица, од којих је највећи број смештен 
у прихватилиштима, поплављено је 2.260, а угрожено 1.763 објекта. 
Ангажовано је 3.564 ватрогасца-спасиоца, 847 возила, 429 пумпи и 141 
чамац“ (http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-23.html, 
приступљено 12. августа 2014). 

 
Ангажовање ресурса Министарства унутрашњих послова 

током ванредне ситуације у мају 2014. године 
 

У случајевима ванредних ситуација, припадници Министарства 
унутрашњих послова делују у оквиру националног система заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама (Мијалковић, 2011: 341−347). У 
мају 2014. године њихово ангажовање је отпочело већ са првим 
падавинама које су захватиле делове територије Србије. Након прогла-
шења ванредне ситуације, највећи део овог Министарства се на 
директан или индиректан начин укључио у целокупан процес одбране 
од поплава. 

Ангажовањем припадника Министарства спречено је знатно 
веће изливање великих река у градовима са већом популацијом и у 
насељима низводно, па чак и у приобалним деловима Београда. 
Оваквим превентивним деловањем и ангажовањем великог броја 
припадника МУП-а, других безбедносних служби, Војске и грађана није 
било потребе за додатном евакуацијом становништва у Шапцу и 
Сремској Митровици, што би свакако изазвало велике непријатности за 
становништво, али и значајно повећање материјалних губитака и 
трошкова. 

„За време ванредне ситуације на територији Републике Србије, 
проглашене поводом поплава ширих размера проузрокованих појачаним 
кишним падавинама, Министарство унутрашњих послова је просечно 
дневно ангажовало око 7.300 припадника, при чему је највећи број 
активиран 18. маја – укупно 9.592. На подручју најкритичније општине 
Обреновац највећи број припадника Министарства учествовао је у 
заштити и спасавању људи и имовине 18. маја – 2.285, а на подручју 
Шапца 16. маја – 1.787“ (Сл. гласник РС, бр. 52/14). 

Када је реч о техничким средствима, за време трајања ванредне 
ситуације Министарство је ангажовало највише службених возила 20. 
маја – 1.641, теретних возила 16. маја – 22, аутобуса 16. и 19. маја − по 
36, чамаца 20. маја – 155, хеликоптера свих дана осим 14. маја – по 
седам, два балона са видео надзором 23. маја и специјална моторна 
возила од 18. до 20. маја – по осам. Највећи број пумпи за црпљење воде 
коришћен је 20. маја – 429 (Сл. гласник РС, бр. 52/14). 
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Потребно је нагласити да је МУП Републике Србије у 
извештајном периоду евидентирао утрошак од 31.408.471,35 динара из 
својих средстава. Ови трошкови се односе на гориво, агрегате, ручне 
лампе, заштитну опрему и опрему за спасавање која је додатно 
набављена у периоду ванредне ситуације. Донације из Србије које су 
упутиле домаће компаније и појединци износе 181.492.355,31 динара. 
Вредност укупно издате робе од ових донација износи 172.621.752,30 
динара. Министарство унутрашњих послова је за време трајања 
ванредне ситуације на интерним пумпама остварило промет од 85.071 
литре горива. Примљене хуманитарне донације иностраних влада у 
роби износе 1.404.803,00 евра. 

На евакуацији и пружању помоћи угроженима на поплављеним 
подручјима ангажована је комплетна Противтерористичка јединица 
Републике Србије, Жандармерија, Специјална антитерористичка 
јединица, 2.400 припадника Саобраћајне полиције, 60 припадника 
Управе за везу и крипто-заштиту, 1.085 полицијских службеника опште 
надлежности и 998 припадника цивилне заштите (Полиција данас, 
2014:4). 

Ватрогасци-спасиоци, полиција (Жандармерија, САЈ, ПТЈ, 
Хеликоптерска јединица), Војска Србије, Црвени крст и Горска служба 
спасавања „евакуисали су и спасли преко 31 хиљаду људи, а велики број 
грађана напустио је своје домове након што су од надлежних органа 
добили информације о потреби за евакуацијом. Само из најугроженије 
општине Обреновац евакуисано је више од 25 хиљада људи“ 
(http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/2014-05-15-23.html). Многи су били 
смештени у привремена прихватилишта или код породице и пријатеља. 
Одређени број грађана се вратио у своје домове, међутим, многима су 
куће и даље неусловне за живот. 

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије је ангажовао комплетан оперативни састав 
ватрогасно-спасилачких јединица, све специјалистичке тимове за 
спасавање и рад на води, као и специјализоване јединице Цивилне 
заштите за рад на води у угроженим подручјима на спасавању и помоћи 
погођеном становништву, ојачавању насипа и испумпавању воде. 
Припадници полиције, Жандармерије, Војске Србије, Црвеног крста и 
Горске службе спасавања су такође дали велики допринос у помоћи 
угроженима. 

Српским спасиоцима притекли су у помоћ и тимови из Русије, 
Македоније Словеније, Бугарске, Чешке, Немачке, Аустрије, Фран-
цуске, Данске, Мађарске, Црне Горе и Румуније, који су, осим помоћи у 
људству, пружили и помоћ у виду опреме за спасавање, пумпи великог 
и средњег капацитета за испумпавање воде у поплављеним подручјима. 
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Дана 15. маја образован је Оперативни штаб Републичког штаба 
за ванредне ситуације, који је непрекидно дежурао у сали Сектора за 
ванредне ситуације. Оперативни штаб је координирао све активности 
штабова на територији целе Републике Србије, примао захтеве и 
организовао да сви подаци који су пратили ванредну ситуацију – 
поплаву буду обрађивани и да се свим штабовима пружи помоћ. Такође 
је усмеравао појединце, привредна друштва и предузетнике за прику-
пљање неопходне помоћи, водио евиденцију и прикупљао податке о 
исказаним захтевима за пружање помоћи угроженом становништву, 
пружао обавештења евакуисаним грађанима, прикупљао и дистри-
буирао хуманитарну помоћ од појединаца, удружења грађана, привре-
дних друштава и привредника. Обезбеђене су директне телефонске везе 
за комуникацију са свим заинтересованим за пружање помоћи, смештаја 
евакуисаних лица, обезбеђења и транспорта хране, воде, одеће и обуће 
према угроженим подручјима, као и упућивање механизације на 
подручја где је то било неопходно. Координирана је активност пуњења 
џакова песком на Макишу за потребе угрожених градова и општина. 
Песак је камионима приватних превозника, који су се пријавили, 
одвожен за Обреновац, Шабац и Сремску Митровицу. Оперативни штаб 
СВС координирао је активности надлежних органа на евакуацији 
угроженог становништва, активности пријема међународне помоћи и 
пратњу специјализованих тимова од граничних прелаза до места 
одређених за пружање помоћи. 

У мајским поплавама је најтеже поплављен Обреновац, одакле 
је, према подацима МУП-а Србије са терена, „евакуисано око 24.000 
особа. Цео град је био под водом. У Обреновцу је у првих пар дана 
након поплава пронађено 14 беживотних тела, али се број повећао након 
потпуног повлачења воде. Такође, велики је и број угинулих животиња, 
што је представљало велики проблем у данима након поплаве када је 
дошло до наглог раста температуре (интерни подаци Полицијске управе 
за Град Београд, 24. мај 2014). 

Жандармерија је све време учествовала у спасавању у 
Обреновцу, Љубовији, Чачку, Лозници, Шапцу и Сремској Митровици. 
Службеници Жандармерије су возилима и чамцима евакуисали и 
достављали најнеопходније намирнице угроженом становништву у 
Обреновцу. Осам полицијских службеника Треће чете Другог одреда 
непрекидно је четири дана, без одмора, било уз становнике 
обреновачког насеља Гај. Колика је била опасност с којом су се суочили 
говори и податак да је камион Жандармерије остао потопљен приликом 
спасавања детета из бујице, а возач и дете су успели да се спасу чамцем 
ватрогасно-спасилачке јединице (Полиција данас, 2014:10-11). 
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Склањајући се од побеснеле реке, Жандармерија се са грађанима 
Обреновца повукла у Основну школу „Јефимија“. Одсечени од свих 
путева, жандарми су одбили смену, која је једино могла да стигне 
хеликоптером, и остали уз грађане са којима су делили своју храну и 
воду, а ангажовали су се и на проналажењу чамаца и горива. „По 
нестанку струје изгубили су сваку комуникацију са штабом и 
старешинама, али то их није спречило да, ослањајући се на сопствене 
снаге, евакуишу 4.000 људи путем који су сами пробили до Новог моста 
на Сави, одакле је становништво са 86 аутобуса превезено у прихватне 
центре. Припадници Жандармерије радили су као један, заједно са 
колегама из Ронилачког центра и Санитетске групе, која је превозила 
угрожене и указивала медицинску помоћ на лицу места“ (Полиција 
данас, 2014:11). 

Жандарми ангажовани у Копненој зони безбедности одрекли су 
се следовања за неколико дана како би прикупили храну, воду, сокове и 
средства за хигијену за Обреновчане. Рониоци нису стизали ни да оду 
на смену, која је обавезна због времена које смеју да проведу под водом, 
него су одмарали у бази, која је такође била угрожена од Саве и до које 
се вода подигла на само пет центиметара. 

У периоду од 07:00 часова 15. 5. 2014. године, до 16:00 часова 
23. 5. 2014, 70 полицијских службеника (УОСЛ) је било на извршењу 
посебног службеног задатка у вези са ванредном ситуацијом. Том 
приликом полицијски службеници ове ПИ „користили су за спасавање 
људских живота на територији општина Лазаревац и Обреновац два 
службена чамца и шест чамаца приватних лица, који су добијени на 
коришћење без надокнаде. Такође, полицијски службеници ове ПИ 
извршили су заштиту имовинске сигурности на територији коју покрива 
ПУ Сремска Митровица, као и послове и задатке на чувању државне 
границе од 159. до 201. km реке Саве и заштиту имовинске сигурности у 
евакуисаним насељима Јамена, Сремска Рача, Босут и Моровић, 22. и 
23. 5. 2014. године“ (интерни подаци Полицијске управе за Град 
Београд, 25. мај 2014). Током извршавања задатака није било 
повређених и настрадалих радника ПИ за безбедност на рекама, као ни 
оштећења материјално-техничких средстава. Истовремено, вође сектора 
ове ПИ су, по наређењу градоначелника Београда и руководиоца 
кризног штаба Београда, а на основу података досијеа Сектора, 
контактирали привредне субјекте у приобаљу река и обезбедили неко-
лико хиљада кубних метара ринфузног песка, неопходног за пуњење 
џакова којима је изграђена обалоутврда за одбрану од поплава. 

На територији општине Обреновац, у деловима где је то било 
могуће, после повлачења воде је почела дератизација терена и 
прикупљање угинулих животиња како не би дошло до ширења заразе. 
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Из тих разлога је био забрањен повратак евакуисаном становништву у 
своје домове до краја маја 2014. године. 

Из Обреновца и Лазаревца уклоњено је 100 тона угинулих 
животиња. У ноћи између 19 и 20. маја наређена је хитна превентивна 
евакуација становништва Забрежја, а настављена је евакуација 
Обреновца. За евакуацију су биле ангажоване снаге ваздухопловства 
Војске Србије, али је она брзо прекинута јер су мештани одбијали да се 
евакуишу и остајали у својим домовима. 

Велика опасност претила је Термолектрани Костолац, где су 
припадници Сектора за ванредне ситуације, Војске Србије, спасиоци из 
региона и Европе, као и велики број добровољаца из земље и ино-
странства, постављали насипе како би термоелектрану одбранили од 
воде. У погон су стављене и две пумпе великог преносног капацитета од 
2,5 хиљаде кубних метара на сат. Ове пумпе су избацивале воду између 
насипа и термолектране Костолац, преко одбрамбеног бедема, назад у 
корито реке Млаве. 

Пут између Дрмна и Брадарца, код Костолца, прокопан је како 
би се преусмерила вода набујале Млаве која је дошла до трећег појаса 
одбране. Прокопавањем пута направљен је канал којим се вода 
преусмеравала даље од Термоелектране Б Костолац и копова. Тешком 
механизацијом ископан је пут по средини, чиме је прекинут саобраћај у 
оба правца и вода преусмерена од термоелектране и копова. 

Термоелектрана Никола Тесла (ТЕНТ) је такође била у 
опасности од поплава, а њој је највећа опасност претила од река Колу-
баре и Саве, као и од повећања нивоа Дунава. У рад је било стављено 
седам пумпи, како би испумпавале подземне воде и тако смањиле ризик 
да вода допре до електране. Насипи око термоелектране су ојачани са 
20.000 џакова и стање се одржавало под контролом од 18. до 25. маја 
2014. године. 

Имајући у виду обим поплава и број угрожених грађана, 
Министарство државне управе и локалне самоуправе је организовало 
24-часовно дежурство на две локације Министарства (ул. Бирчанинова, 
бр. 6 и ул. Влајковићева, бр. 10 у Београду), а телефони су објављени у 
медијима. „Ова мера је предузета ради подршке грађанима и њиховог 
усмеравања у циљу бржег обавештавања, а тиме и реаговања у пружању 
помоћи најугроженијима од стране државних органа и организација 
надлежних за поступање у ванредним ситуацијама. Највећи број свих 
позива је прослеђиван служби која је образована у Генералном 
секретаријату за координацију потреба за помоћ са Републичким 
штабом за ванредне ситуације“ (http://www.mduls.gov.rs/dokumenta.php 
− Министарство државне управе и локалне самоуправе РС, присту-
пљено 9. августа 2014). Сви захтеви за хуманитарну помоћ, односно 
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понуде за донацију хуманитарне помоћи, су прослеђивани Црвеном 
крсту Србије. Ова мера је требало да омогући бржи и лакши проток 
хитних информација од грађана ка надлежним државним органима или 
организацијама. 

Успостављена је сарадња са Сталном конференцијом градова и 
општина и иницирано пружање помоћи угроженим јединицама локалне 
самоуправе. Једна од мера била је формирање заједничког центра за 
подршку локалним самоуправама у отклањању последица поплава који 
ће имати за циљ да координира потребе локалних самоуправа са 
централним органима. Такође, формирана је база података о потребама 
општинских комисија за процену штете са стручњацима из разних 
области. 

Градови и општине који су претрпели највећу штету од поплава 
су:1 

 на територији Београда: Обреновац, Умка и Лазаревац; 
 Браничевски округ: Костолац; 
 Мачвански округ: Шабац, Мали Зворник, Крупањ, Лозница, 

Љубовија, Владимирци, Коцељева и Богатић; 
 Сремски округ: Сремска Митровица и Шид; 
 Поморавски округ: Свилајнац, Ћуприја, Параћин и Рековац; 
 Колубарски округ: Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Осечина и 

Мионица; 
 Моравички округ: Чачак, Лучани и Горњи Милановац; 
 Шумадијски округ: Рача, Кнић и Топола; 
 Рашки округ: Краљево. 

Подаци о последицама поплавног таласа на путевима од 14. до 20. 
маја 2014. године: 

 мостови: на категорисаним путевима срушено око 30, а 
оштећено око 50 мостова. На општинским и 
некатегорисаним путевима срушено или оштећено око 200 
мостова. 

 путеви: услед одрона или клизишта оштећени су 
категорисани путеви на више деоница; преко 20 
категорисаних путева и више стотина општинских и 
некатегорисаних путева; 

 пруга: бујица је однела део пруге у Тамнави (Уб), у дужини 
око 10 km; 

                                                 
1 http://www.vanredne-situacije.net/vanredne02.htm, приступљено 10. августа 2014. 
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 стамбени објекти: срушено преко 200, оштећено више 
стотина, а неколико хиљада кућа је онеспособљено на 
угроженим подручјима; 

 јавни објекти: преко 50 (највише основних школа); 
 пословни објекти: преко 300 оштећених и онеспособљених 

објеката; 
 енергетски објекти: поплавни талас умањио је поузданост 

система за пренос електричне енергије, посебно виталних 
објеката за пренос из Термоелектране Колубара, и ТЕНТ-а А 
у Обреновцу (Сл. гласник РС, бр. 52/14). 

На web страници Црвеног крста Београд је истакнута листа за 
претрагу евакуисаних лица услед поплава. У питању су званични 
спискови које је прикупио Црвени крст на прихватним пунктовима. 
Највећи број евакуисаних лица је старости преко 60 година. Следе деца 
и старији малолетници са 21% и млади узраста 17-25 година са 18% од 
укупног броја евакуисаних. Најмање је особа узраста 26-39 година 
(14%). 

У складу са смиривањем ситуације на терену, на предлог 
Републичког штаба за ванредне ситуације, Влада Србије је 23. маја 
донела Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији Републике 
Србије, која је остала на снази само у појединим општинама због 
озбиљних последица које су претрпеле. Након повлачења воде, била је 
неопходна биолошка деконтаминација, дезинфекција и чишћење 
погођених подручја, као и дистрибуција лекова, хране и воде за пиће 
преко Црвеног крста. Настављене су активности на санирању клизишта, 
јачању и обнављању насипа, испумпавању воде и др. 

Према информацијама Црвеног крста Србије, средином 
септембра 2014. године преко 600 људи још увек је било ван својих 
домова, углавном са подручја Обреновца, и налазили су се у неколико 
колективних центара од којих су највећи касарна у Обреновцу и бараке 
ПИМ -а у Крњачи. Њихов број веома флуктуира и тешко је бити 
прецизан јер евиденција уласка и изласка из колективних центара није у 
надлежности Црвеног крста Србије. 
 

Закључак 
 

Поплаве из маја 2014. године показале су да је у Србији због 
неадекватног одржавања и коришћења речних корита угрожено 
приобаље водотокова са бујичним хидролошким режимом. Мере 
заштите су биле углавном локалне природе, ограничене на већа насеља 
или значајније индустријске објекте. Због специфичног режима 
водотока (нагли надолазак и кратко трајање великих вода), није било 
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времена ни за какве оперативне мере одбране од поплава, тако да су 
штете биле изузетно велике, а активности надлежних органа су се 
сводиле на помоћ становништву, евидентирање штета и санацију 
објеката након проласка поплавног таласа. Побољшању заштите од 
поплава на мањим водотоцима треба у наредном периоду посветитити 
већу пажњу и због могућег погоршања режима великих вода услед 
климатских промена. 

Од 2004. до 2006. значајно се поправља стање у погледу 
редовног одржавања, али је улагање у инвестиционо одржавање и 
доградњу система за одбрану од поплава и даље недовољно. Актуелно 
стање система за одбрану од поплава на водним подручјима којима 
управља ЈВП Србијаводе одражава чињеница да највећи градови у 
приобаљу Дунава и Саве и у Поморављу немају потребан степен 
заштите и то: Београд, Шабац, Смедерево, Велико Градиште, Голубац, 
затим Ћуприја, Свилајнац, Лесковац и бројна друга места. Стање 
система за одводњавање и заштиту од унутрашњих вода је знатно 
неповољније. Примера ради, на територији Београда око 50 одсто 
црпних постројења је старије од 60 година, а неки агрегати су 
произведени још 1911. године. 

За картирање зона ризика од поплава и пројектовање и изградњу 
насипа, потребно је израчунати меродавне вероватноће појаве великих 
вода. У будућности се концепт заштите од поплава, као део ширег 
контекста еколошке безбедности у Србији, мора базирати на 
савременим светским трендовима, уз уважавање актуелног стања 
система заштите од поплава и економске снаге друштва. На 
површинама захваћеним поплавама увек постоји велика опасност од 
избијања епидемија заразних и других болести. Поплавне воде често 
загађују бунаре са пијаћом водом и стварају погодне услове за развој 
инфективних болести, па се искључују и градски водоводи. Адекватна 
комбинација неинвестиционих и инвестиционих (хидрограђевинских) 
радова и мера треба да обезбеди квалитетно решење интегралног 
уређења и заштите поплавних површина у Србији. 

Када је Република Србија у питању, може се закључити да 
садашње стање заштите од поплава у Србији није задовољавајуће. И 
тамо где су системи заштите изграђени, потенцијални ризик од 
плављења постоји, јер често заштитни објекти нису одговарајући 
(димензије објеката, објекти нису повезани у затворене целине или 
габарити, квалитет и врста уграђеног материјала нису задовољавајући). 
Поред тога, вишегодишња редукција улагања у редовно одржавање 
заштитних објеката је довела до знатног смањења сигурности објеката, 
па самим тим и степена заштите у односу на стање пре проглашења 
ванредне ситуације. 
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Резултати анализе спроведене у овом раду недвосмислено 
показују да су за време ванредне ситуације на територији Републике 
Србије, проглашене поводом поплава ширих размера проузрокованих 
појачаним кишним падавинама, припадници Министарства унутрашњих 
послова својим деловањем, поред најзначајнијег доприноса који се 
огледа у спасавању људских живота, учинили да укупна материјална 
штета на угроженим подручјима буде мања, као и да санирање 
последица поплава буде лакше. 
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The Role of the Ministry of the Interior  
in Preventing 2014 Floods in the Republic of Serbia and 

Mitigating the Effects Thereof 
 
Abstract: In the period between 13 and 15 May 2014, the Republic of 

Serbia was affected by floods unlike any registered in the last 130 years. 
Large amounts of rainfall, which was caused by a cyclone called Tamara, 
raised the level of the rivers in several parts of the country, endangering a 
large number of people. The emergency situation was declared on 15 May 
2014, initially in five cities and 14 municipalities, and was in force 
throughout the territory of Serbia from 15 May to 23 May 2014. 

The floods of May 2014 showed that due to inadequate maintenance 
and use of riverbeds in Serbia the coastal stream with torrential hydrological 
regime was threatened. Protection measures were mainly local in nature, 
limited to larger towns or significant industrial facilities. Improving flood 
protection in smaller streams should receive more attention in future because 
of possible deterioration regarding the high water regime due to climate 
changes. 

The results of the analysis conducted in this paper lead to the 
conclusion that during emergency situation on the territory of the Republic of 
Serbia, declared over the large-scale flooding caused by increased levels of 
rainfall, the personnel of the Ministry of Internal Affairs contributed most 
importantly by saving human lives, but also by minimizing the total damage 
in affected areas and facilitated mitigating the consequences of the floods. 

Keywords: natural disasters, environmental safety, floods in Serbia 
in 2014, emergency situation, protection and rescue of people and property, 
engaging the Serbian Ministry of the Interior personnel 




