
06.06.2019. 
Зрељанин помаже Краљеву 
 
 Градоначелник Градске управе града Зрењанина Чедомир Јањић показао је 
велику срдачност упутивши испомоћ граду Краљеву при санацији штета насталих 
услед обилних падавина које су задесилe читаву територију Краљева.   

 
Екипа Одсека за одбрану и ванредне ситуације Градске управе града 

Зрењанина боравиће наредних пар дана у Краљеву, где ће својим мобилним 
пумпама помагати у извлачењу воде са подручја на којима је то неопходно. 

 
 Шеф Одсека за одбрану и ванредне ситуације Градске управе града 

Зрењанина Mирослав Сладојевић изјавио је да су били упознати са ситуацијом на 
терену су путем медија пратили стање у Крљеву. 

 
„Управо из тог разлога смо као Град упутили допис Кабинету 

градоначелника града Краљева, којим смо понудили помоћ, у људима и 
средствима којима располаже Јединица цивилне заштите опште намене града 
Зрењанина. Мобилна екипа је стигла на локацију у Адранима, где нам је речено да 
је тренутно најкритичније. Донели смо три мобилне пумпе капацитета 1300 литара 
у минути и на овој локацији, где је чвориште воде, тренутно је акција извачење 
воде из дворишта“, појаснио је шеф Одсека за одбрану и ванредне ситуације 
Градске управе града Зрењанина Mирослав Сладојевић . 

 
Сладојевић је рекао да ће боравити у Краљеву све док ситуација то буде 

захтевала. 
 
Помоћник градоначелника града Краљева Никола Радевић се захвалио у 

име градоначелника, у име свих грађана Краљева и у своје лично име, на овој 
несебичној подршци и помоћи коју ће нам људи из Одсека за одбрану и ванредне 
ситуације Градске управе града Зрењанина пружити у наредним данима. 

 
„Данас су у град Краљево стигли представници Одсека за одбрану и 

ванредне ситуације града Зрељанина, који су послати у испомоћ са свим својим 
расположивим техничким капацитетима захваљујући сарадњи и координацији 
градоначелника града Зрењанина и градоначелника града Краљева“, појаснио је 
Радевић. 

  
Помоћник градоначелника је истакао да је град Краљево добио, преко 

Министарства за омладину и спорт и Канцеларије за младе, позивна писма којим 
су се обратили преко 90 посто општина и градова, који су хтели да организовано 
дођу и помогну у санацији штете настале услед поплава.  
 


