
08.09.2019. 
Градоначелник са волонтерима у Дракчићима, посетио радове у Сирчи и 
Петропољу, Трговишту 
 

Студенти и волонтери из Краљева, Крагујевца, Чачка и Јагодине окупили су 
се испред зграде Градске управе града Краљева како би заједно са 
градоначелником др Предрагом Терзићем и екипама Сектора за ванредне 
ситуације помогли у санацији штете од поплава. 

 
Градски Штаб за ванредне ситуације обезбедио је чизме, гумене рукавице и 

други материјал који је неопходан волонтерима за рад на терену. Волонтери су 
помагали у Адранима, Сирчи, Грдици, Дракчићима,  где се ради на отклањању 
отпада из кућа, дворишта, њива, башти. 

 
„Након овог процеса кренуће дезинфекција у оним кућама које су очишћене 

од различитих врста отпада, а после тога очекујемо да ћемо, уз помоћ државе, по 
пријави штете, обезбедити и финансијска средства, а све у циљу да ови људи 
могу да наставе свој живот као и пре ових обилних падавина“, истакао је 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. 

 
Члан градског већа и координатор задужен за волонтере Иван Бунарџић 

изјавио је да коначно после пар дана нас је послужило време и сходно 
закључцима Штаба за ванредне ситуације  волонтери су упућени на места где је 
потребно да се изнесу ствари и очисте остаци од набујале реке, а затим ће екипе 
Завода за јавно здравље да изврше дезинфекцију. 

 
Мештанину Дракчића, Драгану Дукићу, поплава је нанела 100 посто штете 

на малинама, уништила сењак од 200 бала, а трактор и други алати и машине су 
пуни воде. Он је изразио захвалност за помоћ коју су волонтери дошли да пруже и 
нагласио да му и оваква помоћ, у овим тренуцима, много значи.  

 
Осим помоћи на терену градски Штаб припреми је за угрожене грађане 

пакете, са основим животним намерницама и средствима за хигијену, у вредности 
од 4000 динара по пакету. Како би се обезбедили пакети укључила су се и 
предузећа „РП Технометал д.о.о. Београд“, „Електромонтажа д.о.о“, „Еуро транс 
д.о.о.“, „МС Метал систем“ и „Сан д.о.о“ из Краљева. 

 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је, поред Сирче, обишао 

радове у Дрлупи, Петропољу и Трговишту. 
 
Инжињеријска јединица Друге бригаде копнене војске, у петак преподне, 

успешно је поставила ланцивни мост у Месној заједници Сирча, а краљевачко 
предузеће ЈП „Путеви“ је у суботу завршило прилаз левој обали. Предузеће „Нови 
Пазар – Пут“ већ два дана ради на санирању трупа пута у Дрлупи и Петропољу, а 
њихове машине су данас стигле и у Трговиште. 
 


