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Седница Штаба за ванредне ситуације 
 

Директор Завода за јавно здравље Краљева Александар Мацан изјавио је 
да након сагледавања ситуације на терену у току данашњег дана добијене су неке 
информације о поступцима који треба да се предузму у наредним данима на 
поплављеним подручјима.  

„Морамо да констатујемо да је поплавама захваћено веће подручје него 
2014. године, када је била захваћена само Грдица, а сада је много сложенија 
ситуација како би се овако велико подручје довело у ред. Проблеми са којима се 
сусрећемо су многобројни, нанешено је много муља и отпада на поплављеном 
подручју, дошло је до изливања и локалне канализације, што знатно отежава 
чишћење тог терена у смислу физичког и механичког уклањања отпада“, истакао је 
Мацан, па додао да велику опасност представља потенцијална  појаве епидемија. 

 Директор Завода за јавно здравље истакао је да се при уклањању отпада, 
који је највероватније загађен, морају користити средства личне заштите, 
рукавице, чизме дубоке до колена и друга заштитна одећа. Кецеља која се користи 
мора да се опере после употребе и да се спреми за сутрашњи дан, битно је водити 
рачуна и о прању руку. Алат који се употребљава треба да се прописно опере 
после коришћења, да се не би зараза са њега пренела на здраво подручје. Он је 
апеловао да радно способно становништво, првенствено мушкарци, треба да се 
одазову и помогну у овој ситуацији, али и да жене, а поготово деца, не би требало 
да учествују у чишћењу ових подручја.  

„На сеоском подручју где има доста локалних водних објеката, који су и пре 
ове ситуације били не контролисани, сада је дошло до замућења и вероватно је 
таква вода неупотрбљива за пиће. Контролисање таквих водних објеката је 
немогуће у овој ситуацији, јер ми можемо само локално и на основу органолептике 
да констатујемо да та вода није употребљива за пиће“, изјавио је Мацан, па 
нагласио да је у овом тренутку безбедна једино употреба воде из градског 
водовода и да је обезбеђен довољан број цистерни на поплављеним подручјима 
како би грађанство могло да користи градску воду. Он је истакао да ниједног 
тренутка изворишта у Kонаревском и Жичком Пољу нису била угрожена да би 
могло да дође до загађења градске воде.   

„Молио бих становништво да у случају појаве било каквих симптома болести 
на поплављени подручјима, као што су повишена температура, поготово појава 
дијареје, одмах се јаве најближој амбуланти, јер у таквим случајевима постоји 
могућност хидричне епидемије које се брзо шире и могу да захвате велики број 
људи у кратком временском периоду, а онда је немогуће санирати последице 
брзином којом се епидемија шири“, апеловао је директор Завода за јавно здравље.  

Директор Завода Завода за јавно здравље изјавио је да постоји велики број 
пријаве да је дошло до великог помора стоке на поплављеним подручјима и да 
пријаву грађани могу поднети на познате телефоне „ЗОО хигијене“ и ЈКП 
„Чистоће“.  

„Након пријаве вршиће се уклањање тих лешева на стручан начин, а затим 
ће се вршити асонација терена. Да би екипе Завода за јавно здравље и 
Ветеринарско специјалистичко института могле да изврше дезинфекцију 
неопходно је извршити механичко чишћење терена, односно куће и помоћних 



објеката, јер ако нису довољно добро очишћени од муља и смећа средства која 
употребљавамо неће имати свој ефекат. Тек када се извршe чишћења и 
дезинфекциjа у објектима у којима је дошло до поплаве, вода која је била од 50 
центиметара па навише, а можда и испод пола метра, објекат ће бити исушен 
применом сушача, а тек онда се приводи намени за санирање и враћање у 
претходно стање и колико је то могуће да служе за даљу употребу“, образложио је 
Мацан. 

Члан Штаба за ванредне ситуације Радиоца Кочовић истакао је да је Штаб  
свакодневно у заседању и поучени претходним искуством предузимају се све 
мере, а стручно-оперативни тимови су на терену константно. На данашњој 
седници Штаба таксативно је договорен редослед предзимања активности на 
санацији терена који је поплављен.  

„Материјална штета је огромна, и на инфраструктури, на индивидуалним 
објектима, на домаћинству и на привредним објектима града Краљева који су били 
поплављени. У току сутрашњег дана биће објављени телефони на које ће  грађани 
моћи да пријаве проблем изношење смећа, што је први корак чишћења објеката, 
како би  ЈКП „Чистоћа“ могли да напраи план изношења и одношења смећа у 
складу са прописима, да би након тога могла да се врши дезинсекција“, појаснио је 
Кочовић, а затим додао да су следећи кораци долазак екипа за дезинскецију и 
дератизацију, након чега ће бити вршена процена штета.  

Кочовић је нагласио да Градска управа Града Краљева, Градско веће и 
Комисија за процену штете имају разрађену методологију како се врши процена 
штете и грађани ће на време информисани коме, када, где и како се пријављују 
штете, као и како ће се  вршити процена штете, како и по којим критеријумима ће 
се  вршити надокнада. Дирекција за уређење грађевинског земљишта бави се 
мерама и координацијом тимова који ће водити рачуна о успостављању 
комуникациеа на територијама које су тренутно непроходне, како би могле да 
функционише живот на тим просторима 

„Паралелено се ради на свим активностима и само молимо грађане за 
стрпљење. Председници месних заједница морају да контактирају са 
представницима локалне самоуправе како би се добиле информације о свим 
проблемима и штети. Методологија за процену штете је јасна и утврђена од 
стране Владе Републике Србије по утврђеним прецизним критеријумима. Нема 
разлога да се не уклања отпад, постоје снимци, слике, а последице које поплаве 
изазову на објектима остају дуго видљиве. Мора да се приступи санирању терена 
како бисмо могли што пре да успоставимо нормалан живот, а процена штете ће 
ићи према утврђеним критеријумима које је Влада утврдила са локалном 
самоуправом“, апеловао је Кочовић. 

У многим месним заједницама је неопходно физичком снагом људи, 
лопатама уклонити део муља и смећа који се тамо налази.  

„Неопходно је да се председници месних заједница организују на својим 
територијама, да од сопствених грађана на својој територији једни другима се нађу 
и помогну. Сви волонтери се могу јавити Одељењу за цивилну заштиту како би се 
пријавили и били усмерени на подручје на ком треба да се ангажују. Волонтери 
који долазе са стране морају да са собом понесу заштитну опрему и алат са којим 
могу да раде, јер ако дође већи број волонтера, тешко да ћемо моћи одједном да 



им обезбедимо све што им је неопходно да би могли да нам помогну“, истакао је 
Кочовић. 

Кочовић је такође апеловао да сви власници приватних возила, који поседују 
маханизацију попут багера, камиона и кипера, која је неопходна за санацију 
инфраструктуре, да успоставе контакт како би помогли у овој ситуацији са 
директором Дирекције дирекције за планирање и изградњу „Краљево“, који 
руководи санацију инфраструктуре, а град Краљево је у сарадњи са Владом 
Републике Србије обезбедио донацију у виду нафте. 

„Најављено је рушење моста у Сирчи, сви мостови који су урушени или 
потпуно срушени, нису за употребу, морају бити уклоњени, а те инфраструктуре ће 
се решавати накнадно једна по једна. Мост у Лешеву, који је јуче био у опасности,  
спасшен је захваљујући предузећу ЈКП „Путеви“ чији багери су одговарајућом 
количином камена успели да спрече урушавање моста. Није прецизно процењено 
колики део мреже, категорисаног и некатегорисаног пута, је оштећено, али 
огромна инфраструктура је оштећена, уместо пута су сада речна корита и биће 
неопходне велике активности да би се то вратило у првобитно стање“, истакао је 
Кочовић, па додао да је на стотине оштећених објеката због чега се моле грађани 
за стрпљење, јер постоји редослед активности по којима мора да се поступа.  

 


