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На данашњој конференцији за новинаре начелника Севернобачког округа, уједно и
комаданта Окружног штаба за ванредне ситуације речено је да је ситуација свих ових дана
била под контролом и да постоји редовна комункација општинских штабова. Тренутни
приоритет су конзервирана храна, флаширана вода и хигијенски артикли. Наш округ
спремно дочекује прихват привремено расељених лица и стварају се услови за повећање
тих капацитета. За сада нема организованих нових полазака у угрожена подручја.

На почетку кризе издато је наређење републичког штаба за ванредне ситуације по којем
покрајински, окружни и општински штабови треба да поступају. У складу са тим
Општински штабови се константно састају и за време трајања ванредне ситуације
свакодневно ће се састајати и размењивати информације, а по потреби заказиваће се и
ванредни сусрети. Штабови (Суботица, Бачка Топола и Мали иђош) функционишу на
сасвим задовољавајућем нивоу.
- "Општински штаб одређује приоритете, у кординацији са Републичким штабом, на
основу тих приоритета одређују се задаци, као и носиоци истих." - изјавио је Драги
Вучковић, начелник Севернобачког округа и комадант Окружног штаба за ванредне
ситуације
Вучковић: Као комадант Окружног штаба за ванредне ситуације не могу да
дозволим неогранизоване одласке
Начелник округа осврнуо се на коментаре који су се могли чути везано за
(не)организованост и негирао да је постојало било каквих подела.
- "Нисмо могли да дозволимо да се стихијски одлази, без евиденције, без контрола и без
утврђених облика понашања, зато смо морали да ограничимо и направимо селекцију
волонтера, која одговорно тврдим да није била по националној, верској или страначкој
припадности." - рекао је Вучковић и додао да је директору Суботицатранса издао

наређење да не може да издаје аутобусе овим поводом без претходних консултација са
њим.
Што се тиче организованих полазака пут Шапца у петак око 20:40 је кренуло првих 50
добровољаца, углавном запослених у предузећу "Железнице Србије", при чему је Црвени
крст обезбедио ланч пакете и они су упућени у Руму на место окупљања, где су се
задржали до јутарњих часова наредног дана када су врећени назад за Суботицу јер је
тадашња процена била да нису потребни.
Друга група из одељења МУП-а која је упућена за Шабац бројала је око 100 полицајаца
интервентне јединице полиције.
Што се тиче "страначких" аутобуса Вучковић је нагласио да није било условљено да неко
мора да буде члан неке странке већ да су се пријављивали сви који су желели, а затим се
правила селекција најспремнијих и најпогоднији за врсту физичких радова који су их
чекали.
- "Услов је да сви полазници буду евидентирани како бисмо знали ко је пошао и на кога
морамо да рачунамо у повратку. Бирали смо јаче и физички јаке људе с обзиром на посао
који нас је чекао. Нисмо могли да рачунамо на више од 3-4 аутобуса и зато смо се морали
захвалити неким добровољцима." - нагласио је Вучковић.
Тог суботњег јутра из Суботице је кренуло око 200 људи од којих је 150 отишло за
Сремску Митровицу док је група од 50 волонтера отишла за Обреновац и тамо су
подељени у две групе - једна је била ангажована на насипу, а друга на евакуацији
Геронтолошког центра.
"Ти момци су кичму изломили да би урадили оно што је урађено. Процена је била да ће
најкритичније бити око 17 часова, а ми смо стигли на време, организовали се и успели да
заштитимо део приобаља који нам је поверен. По одобрењу команде Кризног штаба у
Сремској Митровици добили смо дозволу да се вратимо кући." - изјавио је Вучковић
Вучковић је изразио задовојство чињеницом да се у овој невољи људи међусобно нису
разликовали ни по којем основу и да је владало заједништво и жеља да се посао уради
како треба и тиме дали немерљив допринос читавој акцији у том периоду.
- "Није било никаквих подела, сву су дошли са истим циљем и напорно су радии, Били смо
јединствени и показали смо јединство заједнице. Била ми је велика част да буде са тим
људима јер су без сумње дали велики допринос акцији" - нагласио је комадант окружног
штаба за ванредне ситуације.

