
12.01.2019. 
Милион динара за ефикасније реаговање у ванредној ситуацији 
 

На хитној ванредној седници Градског већа града Краљева, одржаној 12. 
јануара 2019. године, за свега неколико минута, чланови Градског већа града 
Краљева су изгласали ангажовање сталне буџетске резерве у износу од 
1.000.000,00 динара за стварање услова за уклањање снежних наноса и 
успостављање путне комуникације на угроженој територији града Краљева, с 
обзиром на то да је на територији града Краљева проглашена ванредна ситуација 
услед обилних снежних падавина које су довеле до прекида путне комуникације и 
нарушавања других животних услова.    

Како је образложио градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, тај 
новац ће бити употребљен за ангажовање привредних субјеката који ће радити на 
рашчишћавању снега и успостављању путних комуникације на читавој територији 
града Краљева, будући да не постоји могућност да се редовним ангажовањем 
градских служби отклоне последице по људе и имовину.  

Он је истакао да су у самом граду сви путеви проходни, да су очишћени и 
тротоари и поред путева. Јавна комунална предузећа „Путеви“ и „Чистоћа“ су све 
време на терену, чисте путеве и посипају их сољу, а има и довољних количина 
калцијум-хлорида, који делује на нижим температурама. 

Градоначелник је одмах након седнице Градског већа приступио 
потписивању уговора са привредним субјектима који ће чистити путеве по селима. 

„Девет привредних субјеката је ангажовано. Они ће одмах кренути на терен 
како би помогли да се најпре очисте сеоски и некатегорисани путеви који се налазе 
на територијама знатно удаљеним од центра града. Најтежа је ситуација на Рудну, 
у Студеници, Бзовику, Мланчи, Гокчаници, Каменици, Гледићу, али нема завејаних 
кућа, ни старих, болесних и изнемоглих лица којима је хитно неопходна 
медицинска помоћ“, истакао је градоначелник и додао: 

„Мислим да ћемо врло брзо успети да решимо ситуацију. Снег јесте падао 
48 сати, што је изазвало велики број проблема, али са престанком падавина не 
долази ни до нових снежних наноса, што је веома важно. Ванредна ситуација ће 
трајати све док буду постојали разлози за то. За ово време сви привредни субјекти 
које град буде позвао, морају, према Закону о ванредним ситуацијама, да буду 
ангажовани“, рекао је Терзић. 

Према његовим речима, потребно је и у наредном периоду издвојити 
средства за отклањање последица елементарних непогода.  

„С обзиром на то да у Програму уређивања грађевинског земљишта имамо 
довољно новца за одржавање путева, ЈКП „Путеви“ Краљево ће спровести јавну 
набавку и биће изабрани подизвођачи који ће у периоду од 18 месеци бити 
задужени за помоћ ЈКП „Путеви“. У ситуацијама када можда више од 100 
километара од центра града треба да очистите мање некатегорисане сеоске 
путеве, јавља се више проблема. „Путеви“ на Рудну имају своју базу, али проблем 
произилази из тога што су путни правци веома уски и камион њима не може да 
прође, те је неопходно имати и другу механизацију - тракторе, мање камионе и све 
оно што ефикасно делује у таквим ситуацијама. Због тога је неопходно наћи 
подизвођаче који су са терена, који познају терен и знају на који начин треба 
деловати“, објаснио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 



  


