
19.05.2019. 
Спроведена Акција „102 као 1“ 
 
Градови и општине удружени у слив Западне Мораве спровели су 

традиционалну акцију под називом „102 као 1“, у циљу чишћења приобаља на 
водама првог и другог реда, као и садње зеленила на подручјима угроженим 
ерозионим процесима. Дељене су брошуре, које је израдио СКГО, док је мајице и 
качкете за учеснике обезбедило ЈВП „Србијаводе“.  

Акција „102 као 1“ за циљ има активирање становништва-волонтера, 
институција, удружења и свих људи добре воље да, током једног дана, заједнички 
раде на унапређењу стања животне средине и смањења ризика од катастрофа. 
Активности подразумевају чишћење приобаља река, чишћење корита притока, 
садњу дрвећа и друге активности у којима учествују волонтери. 

Након катастрофалних мајских поплава 2014. године, градови и општине на 
сливовима Западне Мораве и Колубаре су први који су схватили неопходност 
удруживања због ризика од катастрофа, и то су спровели у дело. Како кажу 
организатори акције у Краљеву, петогодишњица мајских поплава је прилика да се 
добар колективни дух, слога и међусобна подршка свих поново испоље кроз 
заједничку волонтерску акцију у циљу смањења ризика од катастрофа. 

„Након поплава 2014. године успели смо пуно, и у изградњи инфраструктуре 
и санацији заштитних објеката, али и у изградњи нових институција односно новог 
начина комуникације, када су у питању градови и општине, пре свега слива 
Западне Мораве“, рекао је руководилац Одељења за послове цивилне заштите 
Градске управе града Краљева Здравко Максимовић, нагласивши да су 
овогодишњу акцију подржали ЈВП „Србијаводе“, Канцеларија за управљање 
јавним улагањима, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Стална 
конференција градова и општина, УНДП Србија, а едукацију најмлађих је 
спровело Одељење за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева. 

Истовремено на 102 локације у сливу Западне Мораве, у 18 градова и 
општина, организоване су еколошке акције чишћења приобаља река, засађивања 
нових засада.  

„Примарна улога акције је подизање свести становништва, свих оних 
институција и субјеката који могу бити угрожени, али и који могу да допринесу 
смањењу ризика од катастрофа. Надамо се да ћемо ове године имати нову 
институцију када је у питању слив Западне Мораве, тако да ћемо лакше и 
ефикасније управљати, како материјалним тако и људским ресурсима, а све у 
циљу смањења ризика од неких будућих катастрофа“, нагласио је Максимовић, па 
истакао да је важно пренети „бакљу“ на нове нараштаје како би били спремни да 
ефикасно реагују када је у питању ризик од катастрофе.  

Како је истакао Милош Батало, директор Радне јединице ЈВП „Србијаводе“ 
у Чачку, ово предузеће подржава овакве активности. 

„Од 2014. године били смо на нивоу редовног одржавања својих објеката на 
сливу Западне Мораве на нивоу 10 до 15 одсто, а данас можемо да кажемо да смо 
на нивоу 100 одсто. Потпуно смо спремни за нове ситуације, за евентуалне могуће 
поплаве, и у том делу координирамо рад са локалним самоуправама, будући да 
покривамо 22 на сливу Западне Мораве“, рекао је Батало напоменувши да се 



након институционалних, организационих и економских мера које је Влада 
преузела, сада говори и о едукативним. 

На територији града Краљева спроведене су акције на више од 20 локација 
- у Ромском насељу, вежба евакуације са „Главчића“ моста на Ибру, на бедему у 
Ковачима, Жичкој реци, у Доситејевој улици... 

У акцији су учествовали предшколци и ученици основних школа „Вук 
Караџић“, „Чибуковачки партизани“, „Светозар Марковић“, као и Шумарске школе, 
припадници цивилне заштите, Ромско удружење „Преокрет“, добровољна 
ватрогасна друштва Краљево, Милаковац, Витковац, Печеног, Студеница, 
Буковица и Милочај, удружења грађана - Друштво гуслара „Жича“, Еколошки 
покрет „Ибар“, „Тrash hero Kraljevo“, уз подршку ЈКП „Чистоћа“ Краљево.  


