


садржај презентације:

• конкурс за најбољи интервју

• припреме за израду интервјуа

• затим је почело интервјуисање

• наш интервју

• основни циљ и порука



конкурс за најбољи интервју ☺

� на креативни конкурс под називом „Живот са поплавама“,
савске комисије у оквиру организовања 5. Парламента
младих за ученике средњих школа, учествовала је и наша
група ученика из Угоститељско-туристичке школе из
Београда са ментором проф. биологије Миром Николић.



� кренули смо са 
прикупљањем 
информација

� одабрали смо 
саговорнике за интервју

� саставили смо 
одговарајућа питања за 
саговорнике

� контактирали смо 
изабране саговорнике

� интервјуисање је могло 
да почне

припреме за интервју ☺



� интервјуисали смо 
саговорнике 

� са нашим ментором смо 
уредили интервју

� све је било спремно за 
одлазак у Хрватску

затим је почело интервјуисање ☺





Мајске поплаве из 2014. године једне су од највећих 
икада забележених по количини падавина од кад се 
воде метеоролошка осматрања и истраживања.



Како је изгледала та ситуација када је вода 
почела да надолази?

Сећам се да ме је 
мајка пробудила и 
рекла ми да 
подигнемо технику и 
неке ствари... Вода је 
почела да изчази из 
шахте у мојој улици... 
Изгледало је све као 
једно велико језеро.



Ради предострожности, 
ујутру смо у 
продавници купили 
воду и све што нам је 
било потребно. 
Дешавало се да су се у 
продавницама тада 
балони са водом који 
коштају 100 динара 
продавали пет пута 
скупље, то није било у 
реду. Ти људи су касније 
бивали и кажњени.

Како сте се сналазили за то време?



Ко вам је први притекао у помоћ и на кога сте 
прво могли да се ослоните?

Са стрицом смо се договорили да дођемо код њега у 
стан који је био близу. Он нам је први пружио 
помоћ. Отишли смо код њега и ту смо провели ноћ. 
Сећам се да те ноћи нисам дуго могао да заспим, а 
када бих заспао пробудили би ме разни узвици, 
дозивања у помоћ и деца су се чула како плачу. 
Устајао сам током ноћи, погледао бих кроз прозор. 
Ништа се није видело, сва светла су била угашена. 
Имао сам осећај да сам тада само чуо то вриштање, 
кукање и позиве у помоћ.



Осећао сам страх, али не 
толико за себе колико за 
своје ближње. Тада сам био 
са мајком, сестром, братом, 
тетком, течом и малим 
братом. Осећао сам више 
страх за њих, јер ја сам 
млад и знам да пливам 
некако бих и могао да се 
извучем на суво. Највише 
сам се плашио шта ће се 
десити са њима, ако вода 
почне да надолази.

Шта си осећао у том тренутку?



Како је изгледала евакуација и где сте се 
сместили након тога?

Како је вода све више узнапредовала морали смо да 
се евакуишемо. Дошли су по нас чамцем, на шта 
смо туго чекали. Изашли смо на суву улицу и 
отишли пешака преко моста. Аутобусом смо се 
упутили до Београда. Тамо смо отишли код тетке 
која нас је прихватила. Тој жени смо и дан данас 
захвални на свему што је за нас тада учинила.



Када се вода повукла вратили смо се у Обреновац. Када 
смо ушли у кућу били смо затечени. Кућа је била пуна 
блата, зидови су били прљави, на улазу у кућу оборени 
су били ормари, у собама су кревети били испревртани. 
Све је било растурено.

Какве су последице које вам је поплава нанела?



Шта сте добили као помоћ од стране државе и да 
ли је она била адекватна с обзиром на губитке?

Очекивали смо већу материјалну помоћ, јер то што 
смо добили од државе био је минимум. Знам неке 
људе који су морали да позајмљују новац и да улазе 
од кредите и дугове. Баш је била тешка ситуација 
што се материјалног дела тиче. Касније су се 
појављивале разне фирме и хуманитарне 
организације које су донирале помоћ. Ми смо 
добили нову веш машину. Њихова добра воља је 
било то што су долазили из разних градова и 
помагали нам, на шта смо им били веома захвални.



Какво искуство буди тај догађај у теби и да ли 
после свега ипак може неко позитивно 
искуство да се извуче из те целе ситуације?

Моје позитивно искуство је једино то што сам се 
још више зближио са тетком и течом. Схватио сам 
колико су се они жртвовали за нас и колико су 
добри људи. Једино то ми је драго, иначе нема 
ништа ту позитивног и лепог. Било је тешко, људи 
су изгубили и животе, али то је сада иза нас. Није 
толико страшно што изгубите све, само је битно 
сачувати тај живот и пребродити све, јер живот иде 
даље.





Шта Вас је навело на то да се одлучите да 
помогнете збринутим људима које је задесила 
поплава?

Оно што ме је навело на то да им помогнем су били 
други људи, тачније пријатељи као и људи на 
друштвеним мрежама који су ме инспирисали. Сви 
су се некако дигли на ноге да помогну свом народу 
и показали су то саосећање у тој ситуацији кад 
човек човеку треба помоћи на било који начин. 
Наравно, зато смо и ми волонтери били ту. Пре 
свега да им дамо подршку да није крај света то што 
су изгубили те материјалне ствари које су тренутно 
имали, надохнадиће то - живот иде даље.



Када сам путем медија 
видео у каквој су се 
ситуацији нашли људи 
осетио сам жељу да и 
потребу да им некако 
помогнем. Мислим да је то 
пре свега била моја 
дужност, као човека и као 
грађанина ове земље и оно 
што сам најмање у том 
тренутку могао да урадим.

Шта сте осећали док сте слушали медија како 
извештавају о поплавама?



Да ли сматрате да су се људи одазвали у 
довољном броју?

Сматрам да јесу се довољно људи одазвали, али 
наравно увек може више у материјалном смислу, јер 
било је на жалост неких људи који су 
злоупотребљавали то што су угрожена лица 
добијала материјалну помоћ. Правили су се да су 
они угрожени и узимали помоћ која је била 
намењена угорженима. Тако да мислим да је то 
било нешто ружна, зла намера која је бацила неку 
негативну сенку на све оно што се дешавало.



Какво искуство памтите са тог волонтирања?

Памтим разна искуства, не бих могао ниједно 
посебно да издвојим. Научио сам много тога од 
других волонтера, као и од људи који су нас водили. 
Значајно искуство свакако, које ћу памтити.



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Немањина 22-26

Б е о г р а д



Да ли смо на неки начин могли да предвидимо 
поплаве од којих су највеће оне које су нас 
задесиле у мају 2014. године?

Природна катастрофа настаје деловањем 
природних појава и сила и манифестује се на 
различите начине, као настајање потреса, шумских 
пожара, поплава, суша, олујног невремена, 
клизишта.. Заједничка особина јесте изненадност 
настанка те је врло незахвално рећи да су потпуно 
предвидиве, мада уз корушћење модерне 
технологије и научних достигнућа у данашње 
време је могуће предвидети неку од природних 
катастрофа по месту и времену.



Које су ваше процене када погледате искуства 
људи, да ли је штета и већа од материјалне, с 
обзиром на то да постоји нешто што се не може 
надохнадити новцем као што је људски живот?

Штете које настану као последица поплава су најчешће 
немерљиве, па често имају продужено време утицаја, 
као што су задржавање загађујућих материја на 
земљишту које је поплављено, а које су настале услед 
оштећења објеката за складиштење опасних и 
загађујућих материја, покретање одрона и клизишта 
што проузрокује додатне штете на стамбеним 
објектима, путној инфраструктури..., и огледају се и са 
аспеката друштвених последица на становништво у 
виду претрпљеног страха, одвајања породица, а 
понекад и смртних сличајева. 



Да ли смо као држава довољно учинили да 
заштитимо грађане од поплава?

РС има успостављене механизме којима се управља 
ризиком од поплава у циљу умањења ризика од 
поплава и последица од поплава. Прописима је 
регулисана обавеза Републике осталих државних 
органа и надлежних институција у припреми свих 
активности везано за поплаве. Болна тачка у 
систему заштите јесте недовољан извор 
финансирања којим би се обезбедио пре свега 
редовно одржавање постојећих објеката у систему 
заштите од поплава.



Како и на који начин као грађани ове земље 
можемо утицати на природне катастрофе?

Неопходна је свест и сарадња становништва, како 
не би дошло до појаве поплава, а сведоци смо 
многобројних објеката који су изграђени 
(нелегално) у инундацији водотока, гомиле смећа 
које завршава у потоцима и рекама, оштећења 
насипа да би се „лакше прошло“ обрадивој 
површини…



На који начин можемо спречити појаву 
поплава?

И поред раније најаве и прогнозе којима се 
наговештава већа количина падавина и повећан 
водостај на водотоковима, није увек могуће 
спровести мере којима би се избеле поплаве. 
Изграђени системи заштите од поплава 
представљају техно-економску категорију и век 
постоји ризик већих вода повратног периода који 
може проузроковати поплаву.





Да ли смо на неки начин могли да предвидимо природне 
катастрофе које су нас задесиле као што су оне у мају 
2014. године?

Када се говори о поплавама током маја 2014. године 
метеоролози прогностичари РХМЗ-а су благовремено 
најавили обилне падавине и издали метеоролошке прогнозе 
и упозорења највишег степена на основу којих су колеге 
хидролози  урадили хидролошке прогнозе и издали 
хидролошка упозорења на опасност од поплава на 
сливовима појединих речних токова коју су обухватили 
значајни део територије РС. Тиме су спречене још теже 
катастрофалније последице, и ако је и овако штета велика, а 
губитак сваког људског живота ненадохнадив губитак. У 
прилог чињеници да је посао урађен добро говоре похвале 
које су стигле како од највиших државних органа тако и од 
представника савске метеоролошке организације и других 
струковних удружења и организација из региона и Европе.



Да ли смо као држава довољно учинили да 
заштитимо грађане од поплава?

Апсолутна заштита од елементарних непогода не 
постоји. Најмоћније и најбогатије земље света не 
успевају да се заштите од природних катастрофа. Наша 
држава издваја значајна средства и инвестира велике 
напоре у намери да се као друштво и појединци 
припремимо да у таквим ситуацијама реагујемо на 
адекватан начин, да оне последице које је могуће 
спречити спречимо, или када заштита није потпуно 
могућа, те последице сведемо на што је могуће мању 
меру. Нарочито су видљиви резулати на том плану у 
последњих неколико година, када на нивоу државе 
постоји и успешно функционише јединствен систем 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
изазваним природним и другим катастрофама. Брз и 
ефикасан одговор државе видео се и током поплава маја 
2014. године. 



На који начин као грађани ове земље можемо да 
утичемо на природне катастрофе?

Оно што ми као појединци и као грађани ове земље 
сигурно можемо да урадимо је пре свега да се одговорно 
понашамо према животној средини која нас окружује, 
заједничкој имовини, инфраструктури и јавним 
добрима, да поштујемо законе и прописе земље у којој 
живимо. Природне катастрофе, као што је већ речено, 
се не могу спречити, али се са сигурношћу може 
спречити или значајно смањити њихов ефекат. 
Непоштовање закона и прописа, незаконите и 
непланске сече шума, бесправне градње у областима у 
којима то није дозвољено, пуњење река и канала за 
одводњавање отпадом сваке врсте. Ниједна земља, без 
обзира на то колико труда и новца да уложи у циљу 
боље и ефикасније борбе против утицаја природних 
катастрофа на материјалних добара, не може то са 
сигурношћу, због њихове непредвидивости.





Да ли сматрате да смо као друштво довољно 
информисани о поплавама и последицама које 
могу да имају по нас?

У нашем друштву се о природним непогодама 
говори када се оне десе. Наравно то није добро, јер 
се суочавамо са последицама и ако знамо да је 
неопходно деловати превентивно. Наши грађани 
нису довољно информисани о поплавама и 
њиховим последицама, а то нам потврђују и чести 
примери изградње кућа на непрописним местима, 
бацање отпада у корита река, сеча дрвећа и друго.



Односи међу људима 
условљени су многим 
факторима. Када је заједница 
угрожена из било којих 
разлога појачава се свест о 
заједничкој припадности. 
Поплаве, као и друге 
природне непогоде утичу на 
друштво. Појединци показују 
емпатију, солидарност и већу 
дозу разумевања за насталу 
ситуацију.

Како поплаве и друге природне непогоде утичу на 
односе људи у друштву?



Већина људи је спремна да 
помогне онима који су у 
невољи у границама својих 
могућности, у то сам се 
лично уверила неколико 
пута у протеклих неколико 
година. Чарлс Дикенс је 
рекао: „Нико није сувишан 
на овом свету, ако учини 
другима живот лакшим.“

Колико смо у данашње време као људи спремни да 
помогнемо онима којима је помоћ најпотребнија?



На који начин би смо могли да поспешимо 
информисање људи о поплавама?

Неопходно је информисати људе о заштити животне 
средине пре свега, а потом и о конкретним појавама 
и непогодама. Информисати их путем медија, кроз 
активности невладиних организација, активности 
локалних самоуправа.



Како је изгледало извештавати о поплавама тог 
маја 2014. године?

На почетку нисам ни била свесна катастрофе која 
нас је задесила. Мислила сам као и већина грађана 
да ће се вода повући, киша престати и да ће све 
бити у реду. Међутим, већ после прве вечери 
извештавања схватам да поплава односи све, куће, 
животиње, нажалост и животе. У једном дану људи 
остаје без свега. У тренуцима извештавања морала 
сам да будем прибрана, да дајем потпуне 
информације, да помогнем људима који су у 
опасности од изливања река!



Да ли је постојала прича која је током 
извештавања на Вас оставила јак утисак?

Било је много, али оно што ћу памтити јесте сусрет 
оца и сина после неколико дана, обојица нису 
знали ништа један о другом. Тада нисам могла да 
сакријем сузе.



Која су искуства Вас и Ваших колега са 
избештавања о поплавама?

Искуства су различита. Од тога да у неким 
ситуацијама доводите и свој живот у опасности, до 
тога да сте онда у ситуацији да другима помогнете. 
Некако новинари увек под знацима навода очекују 
овакве ситуације, то вам на неки начин даје додатну
снагу да посао урадите најбоље што можете.



Да ли сматрате да су се Ваше колеге 
придржавале етичких правила и извештавале 
објективно?

Сматрам да је већина извештавала објективно. 
Наша телевизија, Пинк је од почетка поплава 
имала непрекидан програм 24 сата, трудили смо се 
да јавност обавештавамо на најобјективнији 
могући начун што нам је и посао, да позовемо друге 
људе да помогну поплављеним подручјима. Када 
схватите да сте у томе негде успели, да су вам се 
људи јављали и помагали онима којима је помоћ 
била потребна, знате да сте урадили прави посао.



� основни циљ нашег интервјуа је подстицање
развијања свести о сложености живота са поплавама

� Чарлс Дикенс: „Нико није сувишан на овом свету,
ако учини другима живот лакшим.“

� пoплаве су нам нанеле ненадокнадиву штету, али и
донеле поруку да држава и друштво морају да
предузму много више да се овакве катастрофе не би
понављале

циљ и порука ☺



Хвала на пажњи и времену! ☺


