
10.06.2019. 
Штаб за ванредне ситуације 
 

На данашањој седници Штаба за ванредне ситуације сумирани су  
резултати онога што је учињено у протеклом периоду, од настанка елементарне 
непогоде до данашњег дана. 

„Вода и депресија које су се налазиле на домаћинствима, углавном су 
исцрпљене са свих локација, остао је да се санира још један део гробља у 
Адранима. Одредили смо ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Чистоћу“ да предузму мере да се 
у току дана та вода исцрпи са гробља и да се изврши дезинфеција, како би 
грађани могли да приступе гробљу“, појаснио је члан Штаба за ванредне ситуације 
Радоица Кочовић, па додао да је депресија углавном исцрпљена свуда, остала је 
мања количина воде коју је немогуће исцрпети, али ће ти рукавци да се исуше 
природним путем.  

„Војска Србије је поставила ланцирни мост у Сирчи, према Срчанској Бањи, 
тих 90 домаћинстава која су била одсечена, сада су у комуникацији са светом. Још 
увек имамо проблем са Трговиштем, где је однет пут у дужини више од километар, 
уместо пута постоји речно корито, али и тамо се предузимају мере да се, у што 
краћем временском року, тај део пута оспособи. Имамо пар места у Ласцу, ка 
појединим индивидуалним објектима, где су домаћинства имала неке пропусне 
мостове ка три различита објекта, видећемо да помогнемо да се и ти путеви 
оспособе“, истакао је Кочовић.  

„Има доста приватних поседа од индивидуалних домаћинстава, где су 
прилази онемогућени, ми немамо довољно механизације да све те пропусте 
поправимо одједном, али наравно да ћемо уложити напоре да помогнемо“, изјавио 
је Кочовић, па апеловао на грађане да, обзиром да је ванредна ситуација, не 
праве проблем и да дозволе да се, тамо где је то могуће, ти пролази врате у 
првобитно стање. 

„Црвени крст обишао је преко 350 индивидуалних домаћинстава и поделило 
преко 250 пакета хране и хемије која је неопходна за дезинфекцију објеката. 
Црвени крст и Центар за социјални рад Краљево су обишли све социјалне 
породице, чији су објекти били поплављени, пружио им једнократну помоћ и 
сместио их на сигурно.  

„Влада Србије је, током недеље, формирала програме санације и помоћи, а 
ми ћемо, по добијању тих програма и инструкција, благовремено обавестити 
грађане како ће се вршити пријава и третирање штете која је настала услед 
поплава. Краљево има око 1000 километара некатегорисаног пута који је већином 
оштећен у овој елементарној непогоди, ти путеви ће, када се створе могућности и 
средства, бити реконструисани и обновљени, али морамо да решавамо прво 
проблеме где је акутна ситуација“, образложио је Кочовић. 

 
Од понедељка, 10. јуна 2019. године, на шалтерима број 6 и 7 

(приземље), у згради Градске управе града Краљева (улаз 1), од 7.00 до 17.00 
часова грађани ће моћи да преузму обрасце за пријаву штете на објектима 
индивидуалног становања.  



У случају да неко индивидуално старачко домаћинство није у могућности да 
дође и пријави штету, Комисија ће, приликом изласка на терен, имати са собом 
документацију, па ће изнаћи начин и могућност да се штета евидентира и третира.  
 


