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Војска Србије поставила мост у Сирчи 
 

Инжињеријска јединица Друге бригаде копнене војске успешно реализовала 
задатак из треће мисије војске – отклањање последица од елементарних непогода 
и техничко-технолошких несрећа, у Месној заједници Сирча.  

„На основу захтева Штаба за ванредне ситуације града Краљева и 
одобрења и наређења претпостављене Команде Друге бригаде копнене војске и 
Генералштаба војске Србије, Инжињеријска јединица Друге бригаде копнене војске 
успела је да реализује задатак и поново споји са светом око 100 домаћинстава 
Сирче“, појаснио је бригадни генерал Жељко Кузмановић командант Друге бригаде 
копнене војске, па додао да Војска Србије има развијене снаге и капацитете за 
реализацију све три додељене мисије, као и да је ово још једна потврда спреге 
између Војске и народа. 

„Постављањем овог моста стекли су се услови да се може ангажовати 
теретна механизација за изношење и извожење онога што су бујичне воде нанеле 
у сеоска домаћинства, а ми ћемо у наредним данима свакако ангажовати део 
својих капацитета у људству да помогне становништву у санирању својих 
домаћинстава. Није први пут да се ангажујемо на оваквим задацима, али се надам 
да ће у будућности правовременим предузимањем адекватних мера бити што 
мање потреба за ангаживањем Војске и отклањањем оваквих последица. Уколико 
се буде показала потреба од стране органа локалне самоуправе и одобрењем 
претпостављене Команде, Војска Србије је спремна да реализује све задатке“, 
истакао је Кузмановић.  

Заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић захвалио се 
бригадном генералу Кузмановићу и Војсци Србије на брзој и ефикасној 
интеревенцији у Месној заједници Сирча. 

„Два или три дана сво домаћинство у Сирчи било је одсечено од света и 
локална самоуправа није имала начина, без испомоћи Војске Србије, да реши овај 
проблем. Изнад Сирчанске Бање око 25 особа је још увек одсечено од света, али 
данас их је обишла делегација из Рашког округа и Лепосавића, заједно са 
лекарима из Дома здравља Краљево“, рекао је Ракочевић, па истакао да је 
обавеза града Краљева да сви буду збринути и у сваком тренутку ће пружити 
помоћ како лекарску, тако и у води и храни“. 

Ракочевић је појаснио да Штаб за ванредне ситуације града Краљева треба 
да процени да ли и на колико још места ће бити потребна реакција Војске. Он је 
додао да је градоначелник града Краљева, јутрос на састанку у Влади, изнео све 
проблеме који су задесили грађане Краљева током ових поплава.  

Помоћник градоначелника града Краљева апеловао је на државу и државне 
органе да помогну граду  Краљеву из свих расположивих ресурса. 

Председник МЗ Сирча Младен Васиљевић изјавио је да је данас ситуација 
боља него јуче, али је још увек десетак домаћинстава у Сирчанској Бањи одсечено 
од остатка села, до којих нису могли да дођу јер су пут и мост били прекинути, па 
изразио наду се да ће сада, захваљујући граду Краљеву и Војсци Србије, бити у 
могућности да им помогну. 


