
11.06.2019. 
Држава ће помоћи поплављенима – поручио председник Републике при обиласку 
поплављених подручја  
 

Председник Републике Србије Александар Вучић обишао је у уторак, 11. 
јуна 2019. године, поплављена подручја на територији Србије – Крупањ, Лучане, 
Гучу, Трстеник, а на територији нашег града погон предузећа „Радијатор 
инжењеринг“ у насељу Грдица и насеље Сирчу. 

Приликом посете Краљеву, градоначелник др Предраг Терзић је 
председника Републике упознао са тренутном ситуацијом у нашем граду. Терзић је 
истакао да од тренутка када је Краљево задесила елементарна непогода траје 
непрекидно ангажовање свих расположивих људских и других ресурса на помоћи 
поплављеном становништву које је претрпело велике штете, као и да се већ 
увелико ради на санацији последица које су падавине изазвале.   

И погон предузећа „Радијатор инжењеринг“ у Грдици, где се налазе једна 
производна хала и управна зграда, био је поплављен за врло кратко време када је 
у понедељак ујутру киша почела да пада, а машине су врло брзо биле 80 
центиметара у води. Како је у разговору са председником Републике Александром 
Вучићем истакао оснивач предузећа које се бави производњом и монтажом 
котлова за централно грејање Радојко Јанић, један погон је, након готово 
непрекидног ангажовања, почео да ради у среду послеподне, а други у четвртак 
ујутру. Причињена штета је, сматра, око 300.000 евра – оштећена је електроника, 
аутоматика, серво мотори који се користе за уградњу, машина која аутоматски 
савија лим, вредна око 800.000 евра, у квару је... 

Будући да су, како је речено, проблем правили мањи потоци који стижу у 
насеље, а насип, изграђен након поплава 2014. године, успео је да заустави воду, 
директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић је рекао да ће ово предузеће помоћи 
граду око израде плана за 184 водотока другог реда који су на његовој територији. 
Биће направљен сет краткорочних и дугорочних мера – шта мора да се уради до 
јесени, а шта касније, а све у циљу трајног решавања проблема. 

„Пробајте да решимо и Грдицу и Сирчу и Адране једном заувек, без обзира 
колико је тешко“, поручио је Александар Вучић. „Доста смо урадили, али морамо 
све 'рупе' да закрпимо, да заштитимо Краљево.“ 

Директор ЈП „Путеви Србије“ Зоран Дробњак је обећао да ће за три-четири 
месеца бити завршен односно замењен и један мост. 

Како је истакао председник, за уређивање корита река за Лучане и Краљево 
биће потребно око 1,6 милиона евра. 

У разговору са власником „Радијатора“, али и власником предузећа „Гир“ и 
„Вирџинија“, председник Републике је истакао да привредницима надокнада штете 
није толико важна колико да се више не понављају катастрофалне поплаве и 
ситуације изазване овом елементарном непогодом. Највећи проблем им је, 
нагласио је, како да дођу до нових запослених. 

 
Председник Републике Србије Александар Вучић је обишао и поплављено 

подручје насеља Сирча надомак Краљева, где су неколико дана након непогоде 
припадници Друге бригаде Копнене војске поставили понтонски мост на месту у 
непогоди порушеног старог моста и обезбедили комуникацију за око 100 



домаћинстава овог села. Како је рекао командант, бригадни генерал Жељко 
Кузмановић, након дводневних припрема, мост са два чланка, распона 40 метара, 
носивости преко 20 тона, постављен је за сат и 15 минута.  

Како је, у разговору са председником Републике обећао директор ЈП 
„Путеви Србије“ Зоран Дробњак, нови мост у Сирчи биће изграђен до 15. октобра 
ове године. Поред тога, сва 23 моста на територији нашег града ће бити изграђена 
односно поправљена до Нове године, што ће бити велика радост за мештане - да 
добију квалитетније, сигурније и нове приступне саобраћајнице. 

Председник је обећао и помоћ поплављеним домаћинствима. Како је рекао, 
комисије излазе на терен, све што може, држава ће помоћи, гледаће да надомести 
скоро све. Како каже, задовољан је што смо избегли катастрофу 2014. године, 
захваљујући тешком раду директора ЈВП „Србијаводе“ Пузовића и других људи 
који су много тога направили у претходном периоду.  

„Сад само треба додатно да уложимо у објекте. Морамо да урадимо још 
много више у будућности и да Грдицу ослободимо за сва времена поплава. Новац 
за домаћинства је најмањи проблем. Ту је увек највећи проблем питање 
правичности, хоћемо ли да дамо онима који нису претрпели велику штету, а који 
ће да кукају гласније, или онима који кукају мање, а претрпели су велику штету. 
Зато нам је важно да комисијски рад буде поштен и одговоран“, поручио је 
председник Вучић и додао: „Уложили смо само у Бјелицу у Лучанима четири 
милиона евра. И два милиона у Краљеву и Лучанима није проблем. Превенција је 
најбитнија. Потребно је да локалне комисије са републичким комисијама раде 
добар посао.“ 

Како је истакао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, све је спремно,  
у току претходног дана је пријављено 248 објеката, комисије су већ на терену, а 
чине их људи који су у њих именовани још 2016. године.  

„Процењујемо да се 65 процената објеката налази у првој категорији 
оштећења. У шестој, најтежој категорији, можемо да имамо два до три објекта, и то 
не због вода, него због клизишта“, рекао је Терзић. 

Председник Републике је у Сирчи разговарао са мештанима, међу којима је 
био и Срећко Мијајловић, ангажован у Цивилној заштити, чија је кућа у потпуности 
потопљена, али који је нашао времена и другима да помогне, чак и крв да да.   

Приликом обиласка полављених подручја на територији нашег града, 
председник Републике се осврнуо и на значај отварање аеродрома „Морава“, 
заказаног на Видовдан, и истакао колико ће бити важан и за Краљево и за Чачак и 
за целу западну Србију.  

 

 


