
27.06.2019. 
Штаб за ванредне ситуације 
 

На седници Штаба за ванредне ситуације, одржаној 27. јуна, разговарало се 
о пресеку стања свега што је урађено до сада на санирању штете настале на 
територији  града Краљева услед елементарних непогода. 

„Потврђено је да је до сада направљено 1362 записника, од којих је 700 
процесуирано, али међу њима има доста објеката који, по уредби Владе 
Републике Србије, не спадају у оне којима је потребно пружање помоћи. За 300 
записника је у току процедура доношења решења, а одређен број је већ послат 
Влади Републике Србије, док преосталих 400 захтева још није процесуирано. 
Након што се ураде записници, комисија одређује категорију оштећења, па 
стручна служба припрема решење. За све објекте, за који су поднети захтеви, а 
комисија није изашла на терен, наредних дана ћемо обићи и те објекте“, појаснио 
је члан Штаба за ванредне ситуације Радоица Кочовић, па нагласио да уколико не 
буде жалбеног поступка од стране грађана, додела одговарајуће помоћи за 
објекте који су били оштећени ће тећи брзо.  

Пријава штете на индивидуалним објектима је завршена у уторак, 25. јуна 
2019. године, а за пријаву штете на пољопривреди се још увек чека уредба Владе. 

„Када је у питању пољопривреда, већина општина је из сопствених 
средстава и буџета нашла могућност да помогне пољопривредницима, преко 
донација, физичке доделе средстава и разних ослобађања које имају преко 
пореске политике, али то се одвија индивидуално на нивоу општина и градова. 
Чекамо став Владе и ускоро ћемо имати информације како ће се реаговати кад је 
у питању штета у пољопривреди“, изјавио је Кочовић. 

Како је нагласио Кочовић, уредба Владе је, када су у питању пружање 
помоћи услед штете изазване елементарним непогодама, јасна и прецизна. 
Постоји шест категорија, веома малих број објеката је у петој и шестој категорији, 
нешто већи број објеката је у трећој и четвртој, а у другу категорију спада највећи 
број објеката. Пружање помоћи, према уредби, креће од 120.000 за прву 
категорију, а за шесту категорију се може добити три до четири милиона динара, у 
зависности од оштећења самога објекта.  

Црвени крст Краљево пружиће додатну помоћ у донацијама 
најугроженијима, у износу од око 250 еура, које ће бити подељене на основу 
анализе социјалне карте свих угрожених подручја, очекује се да ће бити између 
150 до 200 породица које ће добити ову помоћ.  

Кочовић је истакао да на већини објеката захваћених елементарним 
непогодама је завршен процес дезинфекције, али има појединачних случајева, где 
просторије нису биле очишћене на време, па их сада треба дезинфиковати. Он је 
најавио да ће у наредна два дана и ти објекти бити дезинфиковани и апеловао је 
на грађане да, уколико је нечији објекат прескочен или није очишћен на време, а 
треба му дезинфекција, да се обрати Штабу за ванредне ситуације или Заводу за 
јавно здравље Краљево. 

„У Годачици још увек имамо проблем са водоснабдевањем, јер је 250 
метара водоводног црева, које води ка картажи, откинуто у потпуности и мора да 
се уради нови вод од 250 метар. На прошлој седници Штаба донели смо закључак 



да екипа ЈКП „Водовода“ изађе на терен и сними ситуацију, а данас је договорено 
да се тај део санира у најкраћем могућем року“, изјавио је Кочовић. Он је подсетио 
да је ЈКП „Водовод“ добио и налог да очисти канал који је направио проблем у 
делу Титоградске улице, као и да је Град прихватио на себе обавезу да очисти део 
канала око магистрале и некадашњег преузећа „Слово“, како би насеље убудуће 
било заштићено од сличних ситуација. 

Штаб је донео закључак којим ће се, преко Одељења за послове цивилне 
заштите, ЈКП „Водовода“ и Војске, пронаћи муљне пумпе како би се бунари 
физички очистили од муља и вратили у првобитно стање, пошто још увек постоје 
захтеви за црпљење муља и воде из бунаре, посебно тамо где више 
домаћинстава колективно користе бунар.   

У наредна два дана, ЈКП „Чистоћа“ ће, уз помоћ механизације коју је 
обезбедио Штаб, да заврши чишћење Сирче и пребаци отпад на депонију. Такође, 
Штаб је упутио захтев Војсци, који се тиче депоније и урушене инфраструктуре на 
правцу Витановца, Трговишта и Печенога. 

Тренутно се раде геометријска мерења за пет мостова који ће се изградити 
у потпуности према стандардима, насипају се и поправљају путни правци, тако да 
ће се у наредном периоду и инфраструктура довести на ниво да може нормално 
да се користи. 

„Имали смо бујицу  и поплаву, што је најгора могућа комбинација када су 
поплаве у питању. Бујицу смо имали у брдско-планинском подручју од Сирче, 
преко Роћевића, Драгчића и Трговишта, а у Адранима, насељу Грдица и Шеовац, 
имали смо поплаву, где је та вода направила огромну материјалну штету. На 
Штабу смо разговарали о томе да Град треба да планира и превентивно уради 
неке сливове, као што је слив реке Мусаче“, појаснио је Кочовић. 

„Морамо један по један слив да уређујемо превентивно, да бисмо добили 
девизу - један динар уложен у превентиву, 7 пута се враћа када је у питању 
елементарна непогода. ЈВП „Србијавода“ ради пројекат чишћења тог речног 
корита до крајње тачке у Западну Мораву, како више не би долазило до штете коју 
тренутно имамо у индустријској зони када су у питању Адрани, Шеовац, Грдица 
итд.“, закључио је члан Штаба за ванредне ситуације Радоица Кочовић.   

 


