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Сажетак
Поплаве које су у мају 2014. године тешко погодиле Србију, нанеле су велике штете и недаће културној баштини и 
установама културе. Библиотека „Влада Аксентијевић” у Обреновцу у њима је тешко оштећена. У периоду који је 
наступио после тога, стекла је нежељено, али драгоцено искуство о томе како се изборити са оваквим ситуацијама. 
Аутор даје податке о размерама штете, наводећи званичне податке државних органа. У раду се разматрају законска 
регулатива и активности надлежних органа и институција које се односе на заштиту културног наслеђа за време трајања 
елементарних непогода и по њиховом завршетку. 
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Увод

Због обил них па да ви на и ја ког ци кло на ко јим 
је био за хва ћен цео ре ги он Бал кан ског по лу о стр-
ва, до шло је до из ли ва ња ре ка и ве ли ких по пла ва 
у ма ју 2014. го ди не. При род на ка та стро фа ових 
раз ме ра тре ти ра се као еле мен тар на не по го да. 
Нај ра зор ни је ште те и гу би ци ко ји су том при ли ком 
на чи ње ни на ста ли су на те ри то ри ја ма Ре пу бли ке 
Срп ске и Ср би је, и то: у сек то ри ма про из вод ње 
(по љо при вре да, тр го ви на, ру дар ство и енер ге ти-
ка), ин фра струк ту ре (са о бра ћај, ко му ни ка ци је, 
во до снаб де ва ње), као и у со ци јал ном сек то ру (ста-
но ва ње, обра зо ва ње, здрав ство). Еле мен тар не не-
по го де су угро зи ле и кул тур но на сле ђе. Раз ме ре 
ште те еви ден ти ра не су на објек ти ма, уста но ва ма 
и њи хо вим фон до ви ма. Од 25 оп шти на ко је су би-
ле ди рект но из ло же не по пла ва ма у Ср би ји, у 16 је 
утвр ђе на ште та у обла сти кул ту ре. Нај те же по го ђе-
не оп шти не су Ва ље во и Обре но вац, сред ње по го-
ђе не су Кру пањ, Па ра ћин, Сме де рев ска Па лан ка, 
Сви лај нац и Кра гу је вац, док је не знат на ште та кон-
ста то ва на у Чач ку, Кра ље ву, Ја го ди ни, Ла за рев цу, 

Ло зни ци, Шап цу, Ши ду, Тр сте ни ку и Ба ји ној Ба шти. 
У ве зи са ар хе о ло шким на ла зи штем Вин ча, ко је се 
на ла зи у оп шти ни Гроц ка, из ра же на је ве ли ка за-
бри ну тост, те је, на осно ву то га, и ова оп шти на до-
да та спи ску. По да ци о раз ме ра ма ште те на ве де ни 
су у „Из ве шта ју о про це ни по тре ба за опо ра вак и 
об но ву по пла вље них под руч ја”1. 

Анализа сектора културе вршена је за пет 
поткатегорија:

1) баштина која се састоји од грађевина, 
заштићени урбани делови и споменици културе,

2) природна баштина,
3) нематеријална културна баштина,
4) места где се чува културна баштина и музеји
5) културни центри.

1  „Из ве штај о про це ни по тре ба за опо ра вак и об но ву по пла вље них 
под руч ја”, http://www.ob no va.gov.rs/doc/Iz ve staj%20o%20pro ce ni%20
po tre ba%20za%20opo ra vak%20i%20ob no vu%20po sle di ca%20po pla va.
pdf (пре у зе то 20. 10. 2014). Из ве штај je са чи њен у пе ри о ду од 10. ју на 
до 10. ју ла 2014. го ди не по зва нич ној ме то до ло ги ји за про це ну по тре ба 
Европ ске уни је, Ује ди ње них на ци ја и Свет ске бан ке. Из ве штај су са чи-
ни ле ме шо ви те рад не гру пе ре сор них ми ни стар ста ва Вла де РС и екс-
перт ских ти мо ва ме ђу на род них ор га ни за ци ја ко ји ма је ко ор ди ни са ла 
Кан це ла ри ја за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја. 
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Ве ћи на за бе ле же них по сле ди ца (70%) од но си 
се на кул тур на до бра, и то: 31 на гра ђе ви не, 4 се 
од но се на при род ну ба шти ну, 2 на не ма те ри јал ну 
ба шти ну, 6 на ме ста где се чу ва ба шти на и 10 на 
кул тур не цен тре.

Број ста нов ни ка ко ји је ди рект но или по сред-
но био по го ђен по сле ди ца ма по пла ве, у по гле ду 
кул ту ре, ба шти не и за јед нич ке ин фра струк ту ре и 
услу га, из но си 1.241.218. Пре ма „Из ве шта ју”, про-
це на укуп них по тре ба за са на ци ју и об но ву из но-
си 1,345 ми ли јар ди евра. Вла да Ре пу бли ке Ср би је 

је „Из ве штај” усво ји ла 15. ју ла 2014. и дан ка сни је 
пред ста ви ла на до на тор ској кон фе рен ци ји у Бри-
се лу, на ко јој је за от кла ња ње по сле ди ца по пла ва у 
Ср би ји укуп но до де ље но 995,2 ми ли о на евра. 

Тро шак ре ак ти ви ра ња и об но ве кул тур них ак-
тив но сти је про це њен на 6,4 ми ли о на ди на ра. Зах-
те ви за ре кон струк ци ју из но се 141,2 ми ли о на ди-
на ра и укљу чу ју по прав ке на угро же ним објек ти ма 
ма те ри јал ног на сле ђа, об на вља ње, ре ста у ра ци ју 
оште ће них обје ка та ба шти не, као и план ре ха би-
ли та ци је за кул тур но на сле ђе. 

КУЛТУРНА ДОБРА ИНФРАСТРУКТУРА У ЗАЈЕДНИЦИ УКУПНО

Општина

Баштина 
која се 
састоји од 
грађевина

Немате- 
ријална 
баштина

Укупна 
културна 
добра

Места где 
се чувају 
културна 
добра

Културни 
центри

Укупно  
инфра- 
структура у 
заједници

Обреновац 6 0 6 2 2 4 10

Параћин 3 0 3 0 1 1 4

Уб 0 0 0 0 0 0 0

Чачак 0 0 0 1 0 1 1

Крупањ 3 0 3 0 1 1 4

Шабац 2 0 2 0 0 0 2

Мали Зворник 0 0 0 0 0 0 0

Велика Плана 0 0 0 0 0 0 0

Лозница 0 0 0 0 1 1 1

Трстеник 0 0 0 0 1 1 1

Јагодина 1 0 1 0 0 0 1

Шид 0 0 0 0 0 0 0

Ваљево 9 1 10 1 1 2 12

Осечина 0 0 0 0 0 0 0

Варварин 0 0 0 0 0 0 0

Коцељева 0 0 0 0 0 0 0

Косјерић 0 0 0 0 0 0 0

Крагујевац 1 0 1 1 1 2 3

Краљево 0 0 0 0 0 0 0

См. Паланка 1 1 2 1 1 2 4

Свилајнац 4 0 4 0 0 0 4

Љубовија 0 0 0 0 0 0 0

Лазаревац 0 0 0 0 1 1 1

Бајина Башта 0 0 0 0 0 0 0

Гроцка 1 0 1 0 0 0 1

УКУПНО 31 2 34 6 10 16 50

Табела 1. Забележене штете од поплава  
(по општини и по категорији културних добара). Последице по инфраструктуру и материјална добра.
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Ме ре за шти те угро же ног кул тур ног на сле ђа 
то ком тра ја ња ван ред не си ту а ци је 

По сту па ју ћи у скла ду са „Од лу ком о про гла ше-
њу ван ред не си ту а ци је на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је”2, од 16. ма ја 2014, због на ста ле по пла-
ве, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња на ло жио је 
цен трал ним уста но ва ма за за шти ту не по крет ног 
кул тур ног на сле ђа, умет нич ко-исто риј ских де ла, 
ар хив ске и филм ске гра ђе и ста ре и рет ке би бли-
о теч ке гра ђе (Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре, На род ни му зеј у Бе о гра ду, Ар хив 
Ср би је, На род на би бли о те ка Ср би је, Ју го сло вен-
ска ки но те ка) да све ак тив но сти усме ре на за шти ту 
кул тур ног на сле ђа од по пла ва3. Та ко су ус по ста-
вље на стал на де жур ства струч них еки па и утвр ђен 
је ре жим из ла за ка на те рен, ис кљу чи во у ци љу при-
ме не ме ра за шти те кул тур ног на сле ђа од по пла ва, 
а у скла ду са про це ном при о ри те та на осно ву ана-
ли зе ста ња угро же но сти4. Ре пу блич ки за вод за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре мо рао је би ти у стал ној 
ко ор ди на ци ји са Сек то ром за ван ред не си ту а ци је 
Ми ни старс тва уну тра шњих по сло ва и из ве шта ва ти 
Ми ни стар ство кул ту ре на сва ка два са та, од но сно, 
у за ви сно сти од раз во ја си ту а ци је5. 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за за шти-
ту спо ме ни ка кул ту ре, у Ср би ји је у пе ри о ду од 15. 
ма ја до 22. ма ја 2014. го ди не укуп но 39 кул тур них 
до ба ра угро же но еле мен тар ним не по го да ма6. Ме-
ђу њи ма је ве ли ки број ар хе о ло шких ло ка ли те та, 
вер ских и кул тур но-исто риј ских обје ка та и про-
стор них це ли на, као и две би бли о те ке. 

Згра да Ре сав ске би бли о те ке у Сви лајн цу, ко-
ја је спо ме ник кул ту ре и кул тур но до бро, по пла-
вље на је у по друм ским про сторија ма (ни во во де 
је био 1,8 m). Це ло ку пан књи жни фонд би бли о-
те ке, сме штен у при зе мљу објек та, био је угро жен 

2  „Од лу ка о про гла ше њу ван ред не си ту а ци је на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је”, Слу жбе ни гла сник РС бр. 52/2014.
3  „Из ве штај о еле мен тар ној не по го ди – по пла ви ко ја је за де си ла Ре пу-
бли ку Ср би ју и ме ра ма ко је су пред у зе те ра ди спа са ва ња ста нов ни штва 
и од бра не угро же них ме ста од по пла ва”, 92–93, http://www.par la ment.
gov.rs/upload/ar chi ve/fi les/lat/pdf/ak ta_pro ce du ra/2014/2220-14Lat.
pdf (пре у зе то 20. 10. 2014).
4  Ми ни стар тво кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, http://www.
kul tu ra.gov.rs/lat/ak tu el no sti/me re-za sti te-kul tur nog-na sle dja (пре у зе-
то 20. 10. 2014).
5  Исто.
6  „Из ве штај о еле мен тар ној не по го ди – по пла ви ко ја је за де си ла Ре пу-
бли ку Ср би ју и ме ра ма ко је су пред у зе те ра ди спа са ва ња ста нов ни штва 
и од бра не угро же них ме ста од по пла ва”, 311–319,
http://www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/fi les/lat/pdf/ak ta_pro ce-
du ra/2014/2220-14Lat.pdf (пре у зе то 20. 10. 2014).

вла гом. Цен трал ни обје кат Би бли о те ке „Вла да Ак-
сен ти је вић” у Обре нов цу налази се у Че сном до му 
по ро ди це Ми ха и ло вић. Овај обје кат ужи ва ста тус 
кул тур ног до бра од ве ли ког зна ча ја и спо ме ник је 
кул ту ре. По друм ске про сто ри је су би ле пот пу но 
по пла вље не, а ни во во де у при зе мљу је био 1 m. 
По ред оште ће ња на згра ди, уни штен је део књи-
жног фон да По зајм ног и део На уч ног оде ље ња7. 

За кон ска ре гу ла ти ва и рад уста но ва кул ту ре  
у ван ред ној си ту а ци ји

Из не ти по да ци су зва нич ни, пре у зе ти из јав но 
до ступ них из во ра. Ме ђу тим, сва под руч ја ко ја су 
би ла за хва ће на по пла вом би ла су су о че на са број-
ним и ра зно вр сним про бле ми ма ко је је тре ба ло 
хит но ре ша ва ти. „За кон о ван ред ној си ту а ци ји” 
(Сл. гла сник РС бр. 111/2009, 92/2011 и 93/20128) 
пред ви ђа очу ва ње кул тур но-исто риј ских, ма те-
ри јал них и дру гих до ба ра као бит них за оп ста нак 
(чл. 92). Пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње 
за шти те и спа са ва ње ових до ба ра оба ве за је над-
ле жних др жав них ор га на, ор га на ло кал не са мо у-
пра ве, уста но ва и дру гих ор га на.

Осим овог за ко на у при ме ни је и „На ци о нал на 
стра те ги ја за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту-
а ци ја ма” (Слу жбе ни гла сник РС број 86 од 18. но-
вем бра 2011)9. За кон ски оквир за шти те, спа са ва-
ња, убла жа ва ња и от кла ња ња по сле ди ца по пла ве 
пре до чен је за кон ским ко мен та ром „Ре а го ва ње у 
ван ред ним си ту а ци ја ма иза зва ним ка та стро фал-
ним по пла ва ма”10. Као део ме ра ци вил не за шти те, 
овим за кон ским ко мен та ром пред ви ђе не су све 
рад ње ко ји ма се ства ра ју усло ви за нор ма лан жи-
вот и рад у угро же ном под руч ју (при ку пља ње по да-
та ка, про це ну и утвр ђи ва ње ви си не на ста ле ште те, 
ор га ни зо ва ње при ку пља ња и рас по де ле по мо ћи и 
дру ге ме ре ко ји ма се убла жа ва ју или от кла ња ју не-
по сред не по сле ди це од еле мен тар них не по го да). У 
истом из во ру на ве де но је: „У за шти ти и спа са ва њу 

7  Исто.
8  „За кон о ван ред ној си ту а ци ји”, http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/
HTML/Zakon%20o%20VS.pdf (преузето 15. 9. 2014).
9  „Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама”, http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/HTML/Nacionalna%20
strategija%20zastite%20i%20spasavanja%20u%20VS.pdf (преузето 15. 
9. 2014).
10  „Реаговање у ванредним ситуацијама изазваним катастрофалним 
поплавама”, http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/280514/reagovanje_u_
vanrednim_situacijama_izazvanim_katastrofalnim_poplavama.pdf 
(презето 15. 9. 2014).
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љу ди, ма те ри јал них и кул тур них до ба ра и жи вот не 
сре ди не од по пла ва уче ству ју: ор га ни и ор га ни за-
ци је над ле жни за во до при вре ду, над ле жна слу жба 
и дру ге ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни стар ства, је-
ди ни це ци вил не за шти те, овла шће на и оспо со бље-
на прав на ли ца и дру ге оспо со бље не ор га ни за ци је, 
гра ђа ни и дру ги су бјек ти чи ја је имо ви на угро же на 
по пла вом, а по по тре би и Вој ска Ср би је”11.

По сто је ћа за кон ска ре гу ла ти ва, иако обим на, 
не пре по зна је у до вољ ној ме ри област кул ту ре и не 
пре ци зи ра на чин функ ци о ни са ња уста но ва кул ту-
ре угро же них еле мен тар ним не по го да ма, по сту пак 
у ве зи са утвр ђи ва њем ште те, за шти том њи хо вих 
фон до ва и до ба ра и др. Оне ин сти ту ци је ко је су 
би ле ди рект но угро же не по пла вом (и мо ра ле су да 
бу ду упо зна те са за кон ском ре гу ла ти вом) би ле су 
су о че не с не ја сно де фи ни са ним над ле жно сти ма, 
оба ве за ма и на чи ни ма функ ци о ни са ња, ка ко са-
мих уста но ва, та ко и дру гих ре ле вант них слу жби. 

За хва ће не еле мен тар ном не по го дом и ње ним по-
сле ди ца ма, угро же не уста но ве кул ту ре мо ра ле су да 
ре а гу ју што хит ни је (ка ко би се оно што је трај но уни-
ште но укло ни ло, а спа сло оно што је де ли мич но би ло 
из ло же но, или оста ло ван до ма ша ја по пла ве), а на 
на чин ко ји је аде ква тан, без бе дан и си гу ран. Тре ба-
ло је сла ти днев не из ве шта је над ле жним ор га ни ма, 
утвр ди ти без бед ност обје ка та, има ти ре дов ну ко му-
ни ка ци ју са осни ва чи ма, струч ним слу жба ма, за по-
сле ни ма, ус по ста ви ти бар основ ни ре жим ра да. Од 
на ро чи те ва жно сти је би ло ор га ни зо ва ти, при пре ми-
ти и из ве сти раш чи шћа ва ње све га уни ште ног (уз еви-
ден ти ра ње на ста ле ште те) и укло ни ти и за шти ти ти 
са чу ва но ка ко би мо гло и на да ље да се ко ри сти ти. 
Би ло је нео п ход но утвр ди ти раз ме ре ште те на објек-
ти ма, фон до ви ма, имо ви ни. Тек по до би ја њу тач них 
по да та ка би ло је мо гу ће при сту пи ти на док на ђи ва њу 
ште те на пра ви на чин. До ћи до по у зда ног до на то ра 
био је са мо је дан од при о ри тет них за да та ка12. 

У усло ви ма ка да ни је би ло ни стру је ни во де, ка-
да је ко му ни ка ци ја би ла оте жа на или у пре ки ду, то 
ни је био ни ма ло лак за да так и зах те вао је из у зет ну 
по жр тво ва ност, по све ће ност, па и сна ла жљи вост. 
Плат ни про мет је био у пре ки ду и, иако пла ћа ње 
ре дов них ра чу на сва ка ко ни је био при о ри тет, би ло 
је ва жно за по сле ни ма, ко ји су ева ку и са ни из по-
пла вље ног гра да, ис пла ти ти за ра де. 

11  Исто, 8.
12  Донације не морају бити новчане, чак је и препоручљиво да пре буду 
у опреми, роби или услугама.

Пре ли ми нар не про це не раз ме ре ште те у  
Би бли о те ци у Обре нов цу

Би бли о те ка „Вла да Ак сен ти је вић”, Обре но вац 
по пла вом је би ла угро же на дво стру ко: као уста но ва 
кул ту ре и као кул тур но до бро, бу ду ћи да цен трал ни 
обје кат Би бли о те ке ужи ва ста тус спо ме ни ка кул ту ре 
и кул тур ног до бра од ве ли ког зна ча ја13. Ово зда ње, 
Че сни дом по ро ди це Ми ха и ло вић, по ти че из пр ве 
по ло ви не 19. ве ка. Нај ста ри ји је обје кат ко ји по сто-
ји са чу ван у Обре нов цу и на ла зи се под за шти том 
За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Гра да Бе о гра-
да. Мно го стру ке и нео спор не вред но сти објек та, као 
функ ци о нал ног, кон струк тив ног и естет ског до стиг-
ну ћа на шег на род ног не и мар ства, чи не га јед ним од 
нај вред ни јих спо ме ни ка на под руч ју Гра да Бе о гра-
да14. Би бли о те ка, као је ди на уста но ва кул ту ре у оп-
шти ни, сво ју де лат ност оба вља у још че ти ри огран ка. 

У цен трал ном објек ту Би бли о те ке по пла вом су 
пот пу но би ле за хва ће не по друм ске про сто ри је у 
ко ји ма се, из ме ђу оста лог, на ла зи ла слу жбе на ар-
хи ва трај ног ка рак те ра. Про сто ри је у при зе мљу 
(по зајм но и део на уч ног оде ље ња, кан це ла ри ја ра-
чу но вод ства), би ле су по пла вље не до ни воа во де 
од јед ног ме тра. Пот пу но је уни ште но 14.010 књи-
га, ком пју тер ска и би ро тех нич ка опре ма, на ме-
штај. Оште ће ни су и ула зна ка пи ја, зи да на огра да 
у дво ри шту и слу жбе на во зи ла. У Огран ку „Па вле 
Б. Ни ко лић” уни штен је це ло ку пан књи жни фонд 
од 8.028 књи га, би бли о теч ки и кан це ла риј ски на-
ме штај и опре ма. Оште ће ни су и зи до ви, сто ла ри-
ја, из ло зи. Огра нак у Рој ков цу не по врат но је остао 
без 2.476 књи га. Да кле, од це ло куп ног књи жног 
фон да Би бли о те ке, ко ји је чи ни ло го то во 91.248 
књи га, у по пла ви је уни ште но укуп но 25.514 је ди-
ни ца, као и око 600 ме та ра би бли о теч ких по ли ца.

У мар ту 2014. го ди не, у Би бли о те ци је из вр шен 
струч ни над зор ма тич не слу жбе, тј. Оде ље ња за 
раз вој би бли о теч ке де лат но сти Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да. На осно ву из ве шта ја у ко јем су на ве де-
ни сви по да ци о ста њу и ве ли чи ни књи жног фон да, 
опре ме и на ме шта ја мо гли смо да утвр ди мо пре ли-
ми нар не раз ме ре ште те. За та кву про це ну по мо гли 

13  „Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 
268/3 од 25. 02. 1970. Културно добро од великог значаја, Одлука о 
утврђивању”, Службени гласник СРС бр. 14/79.
14  Више о Чесном дому породице Михаиловић: Завод за заштиту 
споменика културе града Београда, http://beogradskonasledje.rs/kd/
zavod/obrenovac/cesni-dom-porodice-mihailovic.html (преузето 15. 9. 
2014).
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су и по да ци из по пи сних ли ста ин вен та ра и по да ци 
из ба зе по да та ка о књи жном фон ду. 

Пр ве пра ве раз ме ре ште те уоче не су при ли ком 
оби ла ска свих обје ка та по по вла че њу во де. При-
ла зни па саж цен трал не згра де Би бли о те ке био је 
за сут му љем, а по друм ске про сто ри је још увек по-
то пље не. Вра та про сто ри ја у при зе мљу, где је сме-
штен по зајм ни и део на уч ног фон да, би ла су бло ки-
ра на по ли ца ма и књи га ма ко је су са до њих де ло ва 
по ли ца па ле, и би ле пре кри ве не му љем услед про-
до ра во де не сти хи је. На спра ту цен трал ног објек та 
на ла зио се ве ћи део фон да На уч ног и ком пле тан 
фонд За ви чај ног оде ље ња, као и фонд Оде ље ња 
пе ри о ди ке ко ји су оста ли ван до ма ша ја по пла ве. 

Про це на ште те струч них слу жби по  
за вр шет ку еле мен тар не не по го де 

О кон крет ним и пре ци зни јим про це на ма мо-
гло се раз ми шља ти тек по што је кон ста то ва но да 
је обје кат без бе дан и да се у ње му мо же бо ра ви ти. 
Та кву про це ну мо ра ју да вр ше од ре ђе не струч не 
слу жбе. У слу ча ју обре но вач ке Би бли о те ке то су 
би ли ин спек то ри Град ске гра ђе вин ске ин спек ци је 
Бе о гра да и Гра ђе вин ске ин спек ци је Град ске оп-
шти не Обре но вац. Утвр ђе но је да је обје кат без бе-
дан и да се у ње му мо же вр ши ти раш чи шћа ва ње. 
За хва љу ју ћи не се бич ном ан га жо ва њу за по сле них, 
во лон те ра, ва тро га са ца и вој ске, то је бр зо оба вље-
но; из не то је све што је би ло оште ће но, ис пум па на 
је во да из по друм ских про сто ри ја, а део књи жног 
фон да ко ји се мо гао спа сти je по пи сан, спа ко ван 
и од ве зен на трет ман сте ри ли за ци је. Ови спи ско-
ви ка сни је су ко ри шће ни то ком вр ше ња ре ви зи је, 
ра ди упо ре ђи ва ња по да та ка из књи га ин вен та ра. 

Сте пен угро же но сти књи жног фон да утвр ди ли 
су струч ни ти мо ви На род не би бли о те ке Ср би је и 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Из про сто ри ја у при-
зе мљу из вр ше но је узор ко ва ње и ми кро би о ло шка 
ана ли за. У „Из ве шта ју о ста њу би бли о теч ке гра ђе 
Би бли о те ке” кон ста то ва но је да при сут на ви со ка 
вла жност, што по го ду је раз во ју ми кро ор га ни за ма. 
Књи ге на то пље не во дом гу ве ри ра не су и ни су се 
мо гле спа сти. За књи ге са гор њих по ли ца пред ло-
же на је ма сов на сте ри ли за ци ја у ко мо ри са ети-
ле нок си дом у Ин сти ту ту за би о ци де у Бе о гра ду. 
По из вр ше ном трет ма ну, књи ге су де по но ва не у 
огран ку Би бли о те ке „Ми лу тин Бо јић” у Ов чи. Сер-
вер за ба зу по да та ка о књи жном фон ду и цир ку ли-
сању та ко ђе је укло њен из згра де.

Цен трал ни обје кат Би бли о те ке об и шли су и 
пред став ни ци Град ског и Ре пу блич ког за во да за 
за шти ту спо ме ни ка, На род не би бли о те ке Ср би-
је, Би бли о те ке гра да Бе о гра да, Ар хи ва Бе о гра да 
и оп штин ске Ко ми си је за еви ден ти ра ње ште те на 
јав ним објек ти ма. За вод за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре гра да Бе о гра да, као над ле жна уста но ва 
за овај обје кат, пред ло жио је ме ре за са на ци ју, на 
осно ву ко јих ће се ра ди ти про је кат. Са осни ва чем, 
Град ским се кре та ри ја том за кул ту ру, иако ни је 
би ло стру је, ни ин тер не та, а те ле фо ни ни су ра ди-
ли, одр жа ва ли смо ре дов ну ко му ни ка ци ју. Осни-
вач нам је пру жио нео п ход ну по моћ у ре ша ва њу 
свих те ку ћих про бле ма (обез бе ђи ва ње за штит не 
опре ме за по сло ве раш чи шћа ва ња, ор га ни зо ва ње 
пре во за књи га на сте ри ли за ци ју и друго). Огра нак 
„Па вле Б. Ни ко лић” је би ло мо гу ће је ди но раш чи-
сти ти, по том дез ин фи ко ва ти и оста ви ти да се зи-
до ви су ше. Из Огран ка у Рој ков цу из ме ште не су 
оште ће не књи ге.

По себ на при ча ве за на је за оси гу ра ње. Оси-
гу ра ва ју ћа дру штва углав ном не ће на док на ди ти 
ште ту иза зва ну по пла вом ко ју еви ден ти ра ју као 
бу ји цу. При ли ком пла ни ра ња сте пе на и оби ма 
оси гу ра ња тре ба на то обра ти ти па жњу. На док на да 
ште те је ди но се мо же ра чу на ти за слу жбе на во зи ла 
ко ја има ју „Ка ско оси гу ра ње”.

Нај ва жни ја про це на ште те се од но си ла на цен-
трал ни обје кат Би бли о те ке. Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је је о ре зул та ти ма ви ше днев ног утвр ђи ва-
ња на ста ле ште те до ста ви ла ела бо рат (на ра тив ни 
и фи нан сиј ски) без ко га се ни је мо гло при сту пи ти 
озбиљ ном кон так ту са до на то ри ма. Сви ко ји су нам 
се ја вља ли оче ки ва ли су по дат ке (не са мо пре ли-
ми нар не или не до вољ но пре ци зне) о то ме шта је 
по треб но ура ди ти и на док на ди ти ка ко би се ус по-
ста вио ре до ван рад уста но ве. 

Чим су за то ство ре ни усло ви (по за вр шет ку 
раш чи шћа ва ња по пла вље них про сто ри ја и ка да је 
укљу че на стру ја) из вр ше на је ван ред на и пот пу на 
ре ви зи ја књи жног фон да у свим објек ти ма ко ји су 
би ли из ло же ни по пла ви. Ка ко су ин вен тар не књи ге 
оста ле очу ва не, мо гле су се ко ри сти ти у ре ви зи ји 
као основ но сред ство. Ба за по да та ка о књи жном 
фон ду ко ри сти ла се као по моћ но сред ство. Гра ђа 
ко ја је би ла мо кра, са ли сто ви ма ко ји су би ли сле-
пље ни, те се на њој ни је мо гао утвр ди ти ин вен тар-
ни број, пред ви ђе на је за от пис по осно ву фи зич ког 
оште ће ња. Гра ђа ко ја је по сла та на сте ри ли за ци ју 
еви ден ти ра на је као гра ђа ко ја је на ђе на на ме сту.
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Из вр шен је и ван ред ни по пис ин вен та ра ка ко 
би се до би ли пре ци зни по да ци о уни ште ном и не-
у по тре бљи вом на ме шта ју и опре ми. Утвр ђе на су 
оште ће ња ар хив ске гра ђе уста но ве, о че му је оба-
ве штен над ле жан Исто риј ски ар хив Бе о гра да. 

Рад Би бли о те ке „Вла да Ак сен ти је вић” у 
Обре нов цу по за вр шет ку еле мен тар не 
не по го де

Усло ви за ре до ван рад Би бли о те ке сте кли су се 
9. ју на 2014. го ди не, ка да је нор ма ли зо ва но снаб-
де ва ње стру јом, во дом, те ле фо ном и ин тер не том. 
Ста нов ни ци Обре нов ца ко ји су би ли ева ку и са ни 
вра ти ли су се у свој град. Све се по ла ко вра ћа ло 
у сво је ре дов не то ко ве. До пот пу не нор ма ли за ци је 
жи во та у Обре нов цу, ипак, тре ба ће још вре ме на. 
Ко ли ко, то ни ко не зна. Ма ње или ви ше по стра-
да ли, су о че ни са оним што је по пла ва оста ви ла 
за со бом, ста нов ни ци су се по све ти ли ре ша ва њу 
ег зи стен ци јал них про бле ма. Упр кос то ме, би ло је 
мно го оних ко ји су Би бли о те ци вра ћа ли књи ге ко је 
су се код њих на ла зи ле на чи та њу. Као уте ха, бег 
од не ве се ле ствар но сти, или као хра на за ду шу, 
же ле ли су да Би бли о те ка поч не са ра дом. Рад са 
ко ри сни ци ма је по чео 12. ју на 2014. го ди не. Ко-
ри сни ци су по но во има ли мо гућ ност да по зајм љу ју 
књи ге, ко ри сте чи та о ни цу, ин тер нет и да по се ћу ју 
про грам ске са др жа је. У то ку је го ди шња на бав ка 
књи га, као и при пре ма  гра ђе за ди ги тал ну ко лек-
ци ју кул тур не ба шти не Обре нов ца и око ли не, ко-
ја ће би ти до ступ на на ин тер не ту и пре зен то ва на 
до кра ја го ди не. Ра до ви на адап та ци ји то а ле та на 
спра ту цен трал ног објек та су у за вр шној фа зи. 

Об но ва књи жног фон да би бли о те ке у Обре нов-
цу те че ве о ма до бро, за хва љу ју ћи ве ли ком бро ју 
до на то ра (ко ри сни ци, гра ђа ни, из да ва чи, би бли о-
те ке и др) и ак ци ја ма ко је су огра ни зо ва не за при-
ку пља ње књи га. Уни ште на ком пју тер ска опре ма 
та ко ђе је за ме ње на но вом. Би бли о теч ке по ли це ће 

би ти ис по ру че не ка да се бу ду сте кли усло ви за рад 
у по пла вље ним про сто ри ја ма и огран ци ма. По че-
так нај о бим ни јих и нај зах тев ни јих ра до ва на цен-
трал ном објек ту Би бли о те ке оче ку је се у нај ско ри-
је вре ме, за хва љу ју ћи до на ци ји нор ве шке вла де. 
Ра до ви у пот пу но уни ште ном Огран ку „Па вле Б. 
Ни ко лић” су већ у то ку.

По ка за ло се да је из у зет но зна чај но пре ци зно 
де фи ни са ње овла шће ња, од го вор но сти и над-
ле жно сти у ван ред ним си ту а ци ја ма. Не дав но је 
Скуп шти на гра да Бе о гра да до не ла од лу ку о фор-
ми ра њу рад не гру пе ко ја ће се ти ме ба ви ти на те-
ри то ри ји глав ног гра да, а у са рад њи са Сек то ром 
за ван ред не си ту а ци је15. У вре мен ском те сна цу, 
у усло ви ма ко ји ни су по год ни за не сме тан рад и 
функ ци о ни са ње уста но ве, са за кон ском ре гу ла ти-
вом ко ја не пру жа мно го кон крет них и ефи ка сних 
ре ше ња, су о че ни са раз ли чи тим про бле ми ма – је-
ди но с чим се мо гло ра чу на ти би ло је стр пље ње, 
упор ност, осла ња ње на соп стве не сна ге и по моћ 
свих оних ко ји су би ли спрем ни да је пру же у том 
тре нут ку. По др шка је сти за ла са свих стра на: од 
гра ђа на, са дру штве них мре жа, пре ко сај то ва… 
Са мо они ко ји су до жи ве ли по пла ву ових раз ме ра 
мо гли су би ти све сни озбиљ но сти си ту а ци је у ко јој 
се на шла обре но вач ка Би бли о те ка. Ипак, спрем-
ност да се по мог не, упу те ре чи охра бре ња и по-
ка же со ли дар ност на де лу, за по сле ни ма је мно го 
зна чи ла и за то је толику за хвал ност те шко из ра зи-
ти. Сва ка по моћ је би ла дра го це на. У иш че ки ва њу 
вре ме на ка да ће ова ин сти ту ци ја по но во ра ди ти у 
пу ном ка па ци те ту и у об но вље ном зда њу Че сног 
до ма по ро ди це Ми ха и ло вић, био је спро ве ден и 
кон курс за из бор ди рек то ра уста но ве, али из бег ну-
та и озбиљ на прет ња да би она мо гла би ти ин те гри-
са на у мре жу Би бли о те ке гра да Бе о гра да и из гу би-
ти сво ју са мо стал ност. 

15  Одлука је донета са седници Скупштине града Београда, 24. октобра 
2014.
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Work of Cultural Institutions in Emergency Situations Caused by Floods  
in the Case of Vlada Aksentijević Library in Obrenovac

Summary
Twenty-five municipalities were directly exposed to the catastrophic floods that occurred in Serbia in May 2014. Sixteen of 
them suffered damage in the field of culture. According to the Republic Institute for Protection of Cultural Monuments, in the 
period from 15 May to 22 May 2014, a total of 39 cultural resources were threatened by natural disasters. Among them were 
numerous archaeological sites, religious, cultural and historic objects and spatial entities, as well as two public libraries, 
the Resava Library in Svilajnac and the Vlada Aksentijević Library in Obrenovac. Data on the extent of damage are listed in 
the Report on Needs Assessment for Recovery and Reconstruction of the Flooded Areas, made by the Government. In this 
report, the analysis of the cultural sector was carried out in five sub-categories: 1) heritage consisting of buildings, protected 
urban areas and cultural monuments (damage was identified on thirty-one buildings); 2) natural heritage (four objects were 
damaged); 3) intangible cultural heritage (two objects were damaged); 4) places where the cultural heritage is being stored 
and museums (six of them damaged); 5) cultural centers (ten of them damaged). The Vlada Aksentijević Library in Obrenovac 
was affected by the floods in two senses: as a cultural institution and as a cultural heritage, since its central building enjoys 
the status of a cultural monument and cultural property of great importance. In this building, basement rooms in which the 
permanent official archive has been kept were completely destroyed. Rooms on the ground floor (the Lending Department, 
part of the Scientific Department, the accounting office) were flooded with water one meter deep. A total of 14,010 books, 
computer and office equipment and furniture were completely destroyed. Entrance gate, fence in the backyard and official 
vehicle were also damaged. In the Pavle B. Nikolić Branch, the entire library holdings of 8,028 books, library and office 
furniture and equipment were irreparably damaged. Walls, woodwork, windows were ruined, too. The Rojkovac Branch 
irretrievably lost its 2,476 books. Thus, of the total library holdings containing nearly 91,248 books, the flood destroyed 25,514 
units, as well as about 600 meters of library shelves. 
In the period that followed, the library has gained an unwanted but valuable experience on how to deal with such situations. 
In this paper, the author provides information on the extent of damage, citing official data of the state authorities. Legislation 
and activities of competent authorities and institutions relating to the protection of cultural heritage during natural disasters 
and after them are also being considered. The legislative framework of procedures in emergency situations in Serbia is given 
in the Law on Emergency Situations, The National Strategy for Protection and Rescue in Emergency Situations and commentary 
on the law Reacting in Emergency  Situations Caused by Catastrophic Floods. Existing legislation, although extensive, does not 
recognize sufficiently the area of   culture and does not specify the way of functioning of cultural institutions endangered by 
natural disasters, protection of their funds and resources, the damage assessment procedure, etc. 
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