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Седница Штабa за ванредне ситуације  
 

Члан Штаба за ванредне ситуације Радиоца Кочовић изнео је тренутну 
ситуацију на терену града Краљева, која је јако критична још увек јер је количина 
кише која је пала на територији Краљева огромна.  

„У просеку преко 80 литара воде по квадратном метру пало је у току ноћи и 
направило огроман проблем у готово свим насељима. Посебно је страдао део 
Врдила, Дракчићи, Адрани, односно Шеовац, Лешево, Годачица, у источном делу 
Краљева су заиста огромне штете, на индивидуалним домаћинствима, 
пољопривредном земљишту, инфраструктури и на привредним објектима који су 
захваћени у индустријској зони“, изјавио је Кочовић, па додао да још увек нисмо у 
могућности да проценимо комплетну материјалну штету, као и да се очекује 
одлука Владе Србије и доношење прецизних упутстава за даље поступање. 

Сви надлежни из града Краљева су већ на терену и евидентирају штету што 
значи да ће бити процењена штета и сходно могућностима биће вршена 
одговарајућа надокнада штете. 

Кочовић је истакао да што се тиче тренутне ситуације на терену још увек се 
врше интервенције и апеловао је на грађане да екипе предузећа ЈКП „Путеви“ и 
механизацију који су ангажовани на терену не спутавају у радовима, јер се ради о 
хитним интервенцијама како  би се спречио настанак још веће штете.  

„Имамо још увек фазу интервенција на терену, а  након тога ће уследити 
фаза санације терена. Евидентирани су сви пропусти и штета на инфрастуктури, 
однето је преко 16 мостова, огромна количина путева, категорисаних и 
некатегорисаних, је оштећена. Проблем је недостатак квалитетног материјала за 
подасипање или подкивање обала да како не би дошло до даљег оштећења 
мостова и како бисмо омогућили комуникацију на тим територијама“, појаснио је 
Кочовић. 

„Поједина насеља су угрожена са водоснабдевањем, ЈКП „Водовод“ су 
обезбедили одговарајући број стационираних резервоара са водом, који ће 
поставити у већини месних заједница и одговарајуће цистерне ће развозити воду 
по тим месним заједницама, а тамо где неће бити резервоара долазиће цистерне 
са водом у најављено време, о чему ће грађани бити обавештени преко медија“, 
рекао је Кочовић, па додао да су сви председници месних заједница у обавези да 
пријаве проблеме са водоснабдевањем Центру или Одељењу за цивилну заштиту 
и они ће координирати са ЈКП „Водоводом“ и обезбедити воду за пиће грађанима. 

„По временској прогнози са радарског система, најављено је да се од суботе 
очекује сунчано време, тада ћемо моћи да кренемо са потпуном  санацијом 
терена, вршиће се хигијенске мере,  врши се прво дератизација терена и друге 
епидемиолошке мере, након тога санација инфраструктуре објеката, исушивање 
објеката, а наручили смо одговарајући број сушача који ће се грађанима ставити 
на распологање, али мора да се сачека потпуно повлачење воде, јер је још увек 
велика количина воде на терену“, образложио је Кочовић. 

Кочовић је потврдио да је градска вода за пиће исправна, а у сеоским 
школама и установама где није имало градских водовода, а постоји проблем са 
водом, грађани треба да пријаве проблем да би се интервенисало. 



„Директорка Центар за социјални рад је на Штабу за ванредне ситуације 
изнела проблем грађана који морају да се евакуишу са поплављених подручјуа, 
град Краљево, а и преко Владе Републике Србије, ће бити обезбеђен део 
средстава за њихову надокнаду за смештај док траје ситуација, због које морају да 
се евакуишу из својих домова, како би грађани боравили на безбедном док не 
прође ванредна ситуација“, појаснио је Кочовић. 

„Центар за ванредне ситуације евидентира сву насталу штету и проблеме, а 
оперативни тимови Одељења за цивилну заштиту предузимају интервенције за 
ситуације на терену по одређеним правилима и критеријумима, али када постоји 
много проблема они не могу бити решени одједном, зато је неопходно стрпљење 
грађана. 

Кочовић је апеловао на грађане да морају да имају стрпљења када се деси 
оваква елементарна непогода, све проблеме и штету насталу услед поплава могу 
да пријаве председнику месне заједнице или Центру за ванредне ситуације на број 
1985.  

 


