
11.06.2019. 
Штаб за ванредне ситуације 
 

Члан Штаба за ванредне ситуације Радоица Кочовић изјавио је да се 
интезивно ради на санацији штете од елементарне непогоде која нас је задесила, 
а најбитније је да се путни правци и комуникације, тамо где су у потпуности били 
прекинути, као што је био случај са Трговиште и Сирчом, полако враћају у 
нормално стање. 

„Било где да не постоји пијаћа вода или да је загађена, грађани нека 
пријаве проблем ЈКП „Водоводу“ који је обезбедио довољно цистерни, са 
резервоаром од 1000 литара капацитета, које могу да снабдеју сва угрожена 
места пијаћом водом. ЈП „Путеви“ са Јавним предузећем за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ константно раде на санацији инфраструктуре. 
ЈКП „Водовод“ и „Чистоћа“ данас имају приоритет да доведу у што је могуће боље 
стање гробље у Адранима, како би била спречена могућности заразе. Јуче су 
екипе Завода за јавно здравље извршиле дезинфекцију како би радници могли да 
приступе исцрпљивању воде и чишћењу муља, а онда ћемо поново позвати Завод 
да уради још једну дезинфекцију“, образложио је Кочовић. 

Члан Штаба за ванредне ситуације апеловао је на грађане да пријаве штете 
на својим домаћинствима што пре,  како би Комисија направила распоред и 
обишла објекте. У току јучерашњег дана пријављено је око 250 штета на 
индивидуалним објектима, могућност за пријаву штете грађани ће имати 
најкасније до 25. јуна.   

„Комисија ће већ данас кренути у процену штете на индивидуалним 
објектима у реону Сирче. Што се тиче штете на пољопривредним домаћинствима, 
до четвртка ћемо добити прецизна упутства од Владе Републике Србије и 
благовремено ћемо обавестити грађане како и на који начин ће се вршити 
процена и пријава штете на пољопривредним имањима. Канцеларија Владе 
Републике Србије је врло јасно прецизирала како и на који начин се надокнађује, а 
сви оштећени грађани ће добити решења Комисије у којима ће бити наведено која 
и колико врста штете ће им бити надокнађена“, појаснио је Кочовић, па подсетио:  

„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 могу да преузму обрасце за пријаву штете на 
објектима индивидуалног становања“.  

Кочовић је истакао да је Краљево једна од највећих општина у Србији са 
површином од 1530 квадратних километара, има 174 речна слива друге 
категорије, које је немогуће санирати само из буџета града Краљева. 

„Кажу да динар уложен у превенцију се враћа седам пута у санацији или се 
седам пута плаћа у санацији, зато што није уложен у превенцију, али локална 
самоуправа није у могућности, са овим буџетом, да превентивно санира такву 
разгранату мрежу речних токова на својој зони, да не би долазило до проблема 
какве имамо“, појаснио је Кочовић. Он је додао да ће ванредна ситуација бити на 
снази док се не успоставе нормални услови за живот и комуникацију, које је 
пореметила и изазвала елементарна непогода.  

 


