
20.06.2019. 
Штаб за ванредне ситуације 
 
 Ванредна ситуације на територији града Краљева је још увек на снази јер се 
и даље спроводе активности санације и дезинфекције на подручјима које су 
погодиле обилне падавине. 

„Прикупљено је 1100 захтева за процену штете на грађевинским објектима и 
на стамбеним објектима, у којима се живело за време непогоде, а који су били 
оштећени, од којих је 730 захтева легитимно. На терену је радило 6 комисија, 
прегледано је преко 340 објеката, а у складу са процедуром Владе Републике 
Србије припремају се решења како би била надомештена штета која је нанета на 
објекту“, појаснио је члан Штаба за ванредне ситуације Радоица Кочовић, па 
додао да за објекте у којима се није живело, Комисија неће давати решење и 
захтеви ће бити одбачени.  

„Директор јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ у координацији са директорима јавних предузећа управо саставља 
карту приоритета када је у питању санација на инфраструктури, како би била 
извршена интервенција тамо где је неопходна. Интезивно се ради на санацији 
свих проблема које имамо на путевима, мостовима и на пропустима и надам се да 
ће бити доведени у првобитно стање у што краћем року“, рекао је Кочовић, па 
подсетио да Краљево има неколико хиљада километара некатегорисаних путева 
који су оштећени у непогодама, који морају да се врате у функцију. Он је апеловао 
на председнике месних заједница да се укључе ангажовањем сопствене 
механизације, а Град ће помоћи давањем нафте, како би проблем био решен 
заједничким снагама. 

Кочовић је нагласио да ће гробље у Адранима, које је било у критичном 
стању, у току сутрашњег дана још једном бити дезинфиковано од стране Завода 
за јавно здравље Краљево и очекује се да ће након тога бити безбедно за грађане 
да га обилазе.  

„Један од приоритета ЈКП „Водовода“ је утврђивање и решавање проблема 
водовода у Годачици. Такође, постоји велики број пријава да бунари нису чисти и 
да вода није за употребу. ЈКП „Водовод“, Сектор за ванредне ситуације и Војска 
Србије чисте бунаре који су били поплављени, а Штаб за ванредне ситуације 
упутио је још један захтев Војсци Србије јер једино она има довољан капацитет 
муљних пумпи да помогне да се бунари, који се користе за потребе домаћинста, 
очисте“, појаснио је Кочовић. 

Штаб за ванредне ситуације је донео Закључак којим ће Црвеном крсту 
Краљево пружити помоћ у нафти, обзиром да користе сушаче и имају бројне 
активности са својим волонтерима који обилазе и деле пакете угроженим 
породицама. 

Кочовић је истакао да постоји рок у ком грађани могу да пријаве штету на 
индивидуалним објектима. Грађани су могли да поднесу захтев за пријаву штете 
од 10. јуна 2019. године, на шалтерима број 6 и 7 (приземље), у згради Градске 
управе града Краљева, од 7.00 до 17.00 часова, а рок истиче у уторак, 25. јуна 
2019. године.  
 


