САППШТЕОЕ ЗА ЈАВНПСТ ГРАДСКПГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА
КРАЉЕВА

Градски щтаб за ванредне ситуације на теритприји града Краљева, пбавещтава грађанке и грађане п
следећем:
1. За грађане Месних Заједница кпји имају прпблема са снабдеваоем пијаћпм впдпм,
пбезбеђенп је снабдеваое путем аутп-цистерни и мпбилних резервпара кпји ће бити
ппстављени на следећим лпкацијама у следећим терминима:
* Резервпари
Сирша, кпд ппщте, тпкпм целпг дана
(кпнтакт: Срећкп Михајлпвић:064/88-41-140)
Лађевци, центар кпд прпдавнице, тпкпм целпг дана
Бапскп ппље, кпд Дпма културе, тпкпм целпг дана
Гпдашица, кпд Пснпвне щкпле, тпкпм целпг дана
Адрани, кпд "Багија", тпкпм целпг дана
Мрсаћ, кпд дпма, тпкпм целпг дана
(кпнтакт: Милан Дабпвић: 069/382-60-78)
* Цистерна КВ 083-РТ
Ппланићи, 8-9х, кпд "Мунђе" (кпнтакт: Саща Маркпвић: 062/80-18-641)
Пбрва
9:15-10:15х, кпд Дпма културе
Адрани 10:45-12.30х, у ппкрету,
Грдица ка Адранима(улица Тике Кпларевић)
кпд Дпма|културе, кпд Гале, насеље Бантули,насеље Јпванпвић (раскрсница),
Гпрои Адрани (насеље Четрпвићи и Ђурићи (кпнтакт: Раде Бещпвић: 065/
841-65-22)
Дракшићи 13-14х, кпд мпста (кпнтакт: Милутин Нещпвић: 064/40-36-991)
Рпћевићи 14:15-15:15х, кпд Ппщте (кпнтакт: ДулеЛекић: 064/143-47-47)
Лазац,
15:45х-16:45, кпд Дпма културе (кпнтакт: Живан Јанкпвић: 064/99608-43)
Кпнаревп 17:30-18:30х, "према Вукајлпвићима и Савпвићима".
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* Резервпари
Сирша, кпд ппщте, тпкпм целпг дана (кпнтакт: Срећкп Михајлпвић:064/88-41140)
Лађевци, центар кпд прпдавнице, тпкпм целпг дана
Бапскп ппље, кпд Дпма културе, тпкпм целпг дана
Гпдашица, кпд Пснпвне щкпле, тпкпм целпг дана
Адрани, кпд "Багија", тпкпм целпг дана
Мрсаћ, кпд дпма, тпкпм целпг дана (кпнтакт: Милан Дабпвић:069/382-60-78)

* Цистерна КВ 083-РТ
Дракшићи 8-9:30х, кпд мпста (кпнтакт: МилутинНещпвић: 064/40-36-991)
Рпћевићи 9:45-11:15х, кпд Ппщте (кпнтакт: Дуле Лекић:064/143-47-47)
Лазац,
11:30-13х, кпд Дпма културе (кпнтакт: ЖиванЈанкпвић: 064/996-0843)
Кпнаревп 13:30-15х, "према Вукајлпвићима и Савпвићима".
* Цистерна КВ 079-УД
Ппланићи, 8-9:30х, кпд "Мунђе" (кпнтакт: Саща Маркпвић: 062/80-18-641)
Пбрва
9:45-11:15х, кпд Дпма културе
Адрани 11:45-14х, у ппкрету,
Грдица ка Адранима (улица Тике Кпларевић), кпд Дпма културе, кпд Гале,
насеље Бантули,насеље Јпванпвић (раскрсница),
Гпрои Адрани (насеље Четрпвићи и Ђурићи) (кпнтакт: Раде Бещпвић: 065/
841-65-22)
2. Грађани кпјима су настрадале живптиое у власнищтву, за уклаоаое истих, мпрају се
пбратити свпм ветеринару, кпји ће накпн сашиоаваоа записника пбавестити надлежнпг
Републишкпг ветеринарскпг инспектпра п живптиоскпм птпаду. Надлежни инспектпр издаје
налпг ЈКП „Чистпћа“ Краљевп, за уклаоаое угинулих живптиоа.
Грађани кпји желе да пријаве за уклаоаое живптиое неутврђенпг власнищтва, мпгу да се
пбрате служби Зппхигијене, ЈКП „Чистпћа“ Краљевп, на брпј телефпна 036/362-207;
3. Центар за спцијални рад Краљевп, пбавещтава грађане, да пбзирпм на прптек времена пд
ппплава и шиоеницу да се впда дп сада ппвукла, престаје са расппделпм средстава за
урегентнп збриоаваое, пп пптврдама издатим пд стране Месних заједница, псим у
изузетним слушајевима.
4. Екипе Завпда за јавнп здравље „Краљевп“ и Ветеринарскпг – специјалистишкпг института
„Краљевп“ ће врщити дератизацију и дезинфекцију, накпн дпстављаоа спискпва
ппплављених пбјеката пд стране месних заједница, а све у циљу асанације терена. Грађани су
у пбавези да физишкп шищћеое пбјекта пбаве сампсталнп, дпк ће се пдвпжеое механишкпг
птпада врщиту у складу са дпгпвпрпм месне заједнице и ЈКП „Чистпћа“ Краљевп; Вище
инфпрмација на брпј телефпна 036/362-207;
5. Накпн пбављене дератизације и дезинфекције ппплављених пбјеката, грађани имају
мпгућнпст да дпбију на привременп кприщћеое сущаше прпстприја, за кпје је пптребнп
кпнтактирати Црвени крст Краљевп у циљу пријављиваоа за преузимаое истих;
6. Грађани Краљева, кпји желе да ппмпгну суграђанима са ппплављених ппдрушја, мпгу да се
пријаве кппрдинатпру за рад са вплпнтерима, гпсппдину Бунарчић Ивану, на брпј телефпна
064/891-20-36.
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