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Седница Штаба за ванредне ситуације 
 

Зоохигијеничарска служба ЈКП „Чистоће“ ради на расчишћавању терена од 
угинулих животиња. Број телефона на који могу да се јаве грађани који имају 
угинуле животиње је 036/362-207. 

„Данас су екипе наше службе интезивно радиле на простору Адрана, Обрве 
и Грдице. Грађани који имају угинуле животиње морају да испоштују процедуру, да 
се јаве месном ветеринару који ће да на прави потврду о угинулим животињама и 
он, или грађанин, могу да позову најближу службу ЈКП „Чистоће“ ради уклањања 
животиња“, појаснио је  технички директор ЈКП „Чистоће“ Предраг Перић, па додао 
да се у наредним данима очекују пријаве и из места у околини Краљева. Он је 
апеловао на грађане да обавезно пријаве ветеринару угинуле животиње како 
набујале реке не би однеле угинуле животиње.  

Перић је истакао да Зоохигијеничарска служба ЈКП „Чистоће“ поседује три 
возила која су свакодневно на терену и једно возило које има рупу за крупну стоку, 
а да по извештајима са терена највећи број угинулих животиња су овце, има и 
живине. 

Члан Штаба за ванредне ситуације Радиоца Кочовић нагласио је да је данас 
ситуација на терену, у односу на јуче, што се тиче депресије и количине воде  
знатно повољнија.  

„Бујична вода се углавном повукла са свих локација где је направила велику 
материјалну штету. Имамо преко 250 индивидуалних објеката који у подрумским 
просторијама имају воду. Екипе Сектора за ванредне ситуације су константно на 
терену и настављају да се баве проблемима црпљења воде из таквих објеката“, 
изјавио је Кочовић. 

„ЈКП „Водовод“ је одговоран за црпљење воде из инфраструктуре, када су у 
питању канализације и шахте и водоводна мрежа. ЈКП „Водовод“ ће у 
координацији са Сектором за ванредне ситуације да добије пумпе и екипе као 
испомоћ. Прво ће очистити та места да би могла да се врши дезинфекција и како 
би поново била функционална. Што се тиче сеоских водовода, тамо где нема 
пијаће воде, где су извори замућени, грађани треба да пријаве проблем ЈКП 
„Водоводу“, који ће послати стациониране резервоаре где је то неопходно и 
допремаће чисту пијаћу воду“, појаснио је Кочовић. 

Члан Штаба за ванредне ситуације истакао је да је највећа количина воде 
пала на подручју Каоне и Јелице, а та површинска воде се сјурила преко 
Роћевића, Врдила и Дракчића и направила проблем са Мусачом у Адранима. 
Десна страна према Гледићима, Лешево и Трговиште су такође у катастрофалном 
стању јер на месту где је био пут сада је речно корито дубоко два метра. 

Кочовић је још једном апеловао на грађани да имају разумевања и нагласио 
да је неопходно успоставити комуникацију са свим угроженим местима, а након 
тога ће се вршити санација и враћање објеката у првобитно стање. Завод за јавно 
здравље у сарадњи са Ветеринарским институтом шаље специјализоване екипе 
на терен, али пре него што они дођу, терен мора да буде очишћен од муља и 
опран да би могла да се изврше дезинфекцију. 



Кочовић је упутио све волонтере који желе да помогну да се обрате члану 
Градског већа града краљева Ивану Бунарџићу, који ће бити координатор за 
волонтере како би их он упутио где да се јаве и где су најпотребнији. 

Оно што се дешавало 2014. године, а јавља се и сада након ове поплаве, 
јесте појава гмизаваца, односно змија, које су се појавиле под налетом воде.  

„У овом низијском подручју територије Краљева нема змија отровница, 
углавном су неотровне змије, међутим, не можемо гарантовати да бујица није 
донела нешто од отровница, какве су шарке и поскоци. Иначе је њихова појава у 
периоду маја и јуна нормална због њиховог биолошког циклуса. У случају да се 
деси ујед, грађани треба обавезно да се јаве лекару. Директор Завода за јавно 
здравље Александар Мацан потврдио је да постоји довољно серума против уједа, 
тако да нема разлога за бригу“, образложио је директор ветеринарског института 
Мишо Коларевић и саветовао грађане да не треба паничити, али и да их никако не 
смеју узнемиравати и дирати.  

Коларевић је појаснио да не постоји третман за усеве у оваквим 
ситуацијама, постоје природни физички фактори који ће одрадити део 
дезинфекције, УВ зрачење је један од најјачих физичких средстава дезинфекције. 
Усеви који су поплављени и загађени муљем, обзиром да ту има мешања 
атмосферске воде, канализационих и фекалних вода, не сме се користи. Он је 
такође апеловао на власнике усева да обрате пажњу на здравље својих животиња 
и уколико се појаве било какви симптоми, да пријаве ветеринару како би била 
урађена дијагностика и како би надлежне службе реаговале благовремено. 


