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Штаб за ванредне ситуације 
 

На седници Штаба за ванредне ситуације, одржаној 24. јуна, донети су 
закључци и одлуке који су битни за завршетак потпуне санације терена после 
непогоде која је задесила територију града Краљева. 

„Када је у питању процена штете на помоћним и стамбеним објектима, до 
сада смо имали око 1.270 поднетих захтева. Потпуно је процесуирано и завршено 
више од 500 записника, а углавном су биле третиране месне заједнице које су 
биле највише оштећене у овим елементарним непогодама, првенствено Адрани, 
Дракчићи и Сирча“, изјавио је члан Штаба за ванредне ситуације Радоица 
Кочовић, па нагласио: 

„Уторак,  25. јун 2019. године, последњи је дан за пријаву штете на 
индивидуалним објектима, по року и упутству Владе Републике Србије, а комисије 
ће наставити да раде по пријавама које су поднете, закључно са сутрашњим 
даном. Грађани могу да поднесу захтев за пријаву штете на шалтерима број 6 и 7, 
у приземљу зграде Градске управе града Краљева, од 7.00 до 17.00 часова“. 

Кочовић је истакао да, што се тиче штете на пољопривреди, још увек није 
стигла уредба Владе Републике Србије, али након пристизања прецизних 
упутстава од Владе, Штаб за ванредне ситуације ће обавестити грађане на који 
начин се пријављује штета. 

Како је појаснио, ради се на комплетној инфраструктури која је била 
оштећена, а готово сви путни правци који су били прекинути сада су у функцији и 
успостављена је комуникација. Тренутно се ради и на пројектној документацији за 
пет мостова који треба да се изграде на територији града Краљева.  

На седници Штаба је усвојен закључак о расподели нафте месним 
заједницама, као и другим субјектима и привредним организацијама. Свим 
субјектима који су поднели захтев Штаб је одобрио и расподелио одговарајућу 
количину нафте.  

„Донета је одлука по којој ће представник Градског већа односно 
координатор рада месних заједница, са председницима месних заједница, према 
прецизној документацији и обрасцима, контролисати сваки литар потрошене 
нафте. Подела нафте коју смо добили од Владе Републике Србије биће 
организована посредством председника месних заједница, а највише оштећене 
месне заједнице моћи ће већ сутра да је преузму. Подизање нафте ће уследити 
након што председници месних заједница доставе Одељењу за послове цивилне 
заштите одговарајућу документацију, која је потребна да би се правдала нафта 
Републичком штабу за ванредне ситуације“, образложио је Кочовић, па истакао да 
се Штаб труди да утиче на председнике месних заједница како би санација била 
извршена по утврђеним приоритетима. 

„Дезинфекција индивидуалних објеката је углавном завршена, остало је још 
неких 30 захтева који су накнадно поднети, где није било завршено чишћење 
прљавштине и муља, па ће комисија, када временски услови дозволе, да изврши 
дезинфекцију објеката који су преостали“, изјавио је Кочовић, па додао: 

„ЈКП „Водовод“ и даље обезбеђује воду за пиће путем покретних и 
стационираних цистерних за све месне заједнице. Штаб је одредио специјалну 



екипу која ће данас и сутра, са представницима ЈКП „Водовод“, утврдити зашто 
Основна школа „Олга Милутиновић“ и амбуланта у Годачици немају воду и на који 
начин ће проблем мбити решен“. 

Кочовић је истакао да, према изјавама екипа са терена, невреме претходног 
дана и ноћи није нанело већу материјалну штету. 

„Имали смо мањих депресија воде у пар улица и пар црпљења воде из 
помоћних просторија, а припадници Одељења за послове цивилне заштите још 
увек непрекидно са грађанима раде и на црпљењу бунара, али није у питању 
алармантна количина воде“, изјавио је Кочовић.  

Он је нагласио да је на снази упозорење Републичког хидрометеоролошког 
завода да се до 25. јуна 2019. године може очекивати нестабилно време и да 
може доћи до пљускова, града и невремена, али и да је Штаб за ванредне 
ситуације у приправности. 

 
 


