
10.07.2019. 
Седница Градског штаба  
 

На последњој седници Градског штаба за ванредне ситуације на територији 
града Краљева, одржаној 10. јула, усвојени су извештаји свих актера и учесника 
који су радили на санацији последица елементарних непогода – јавних предузећа 
- „Водовода“, „Путева“, „Чистоће“, установа - Центра за социјални рад, Завода за 
јавно здравље, Ветеринарског специјалистичког института, Црвеног крста, Војске 
Србије... 

Како је истакао члан Штаба Радоица Кочовић, после силних бујичних вода 
које су нанеле огромну материјалну штету, урађена је асанација терена, на коме  
је било много угинуле стоке. Иако је време томе погодовало, каже Кочовић, није 
дошло до епидемије, заразе, зато што су Завод за јавно здравље и Ветеринарски 
институт, поред осталих предузећа, учинили све да се дезинфекција терена уради 
на време и ваљано. 

„Санације путева и мостова су у току. Посебно је третиран проблем према 
Трговишту, где људи не могу да дођу до својих имања и раде на њима. Донет је 
закључак да се ти путни правци доведу у проходно стање. Расправљано је и око 
бедема на Мусачи, код куће Матовића, као и о депонији у Сирчи, код куће 
Весковића. Закључено је да у наредном периоду, преко месне заједнице, град да 
нафту или да се механизацијом јавних предузећа тај посао приведе крају. Донет je 
закључак да оне мeсне заједнице које нису требовале нафту, а поднеле су 
захтеве, комплетирају документацију, да би моглe да подигну нафту коју им је 
Штаб одобрио“, рекао је члан Штаба позивајући оне месне заједнице које нису 
поднеле захтеве, а потребна им је нафта да би поправиле путну мрежу на својој 
зони, хитно поднесу адекватну документацију у Одељењу за послове цивилне 
заштите у Скопљанској улици, да се и њима да извесна количина нафте. 

Како је изнео Кочовић, ванредна ситуација ће бити укунута на некој од 
наредних седница Штаба, када активности које је неопходно да буду урађене буду 
приведене крају.   

Према његовим речима, у наредних десет дана би требало да буде 
завршен обилазак терена, при чему ће комисије обићи све који су поднели захтев 
за процену штете. При том се настоји да се поступак доношења решења убрза 
како би грађани што пре дошли до средстава која су им намењена за пружање 
помоћи.  


