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Укинута ванредна ситуација – седница Градског штаба за ванредне ситуације 
 

Ванредна ситуација на територији града Краљева, проглашена 3. јуна 2019. 
године, услед непогода проузрокованих обилним падавинама, на ванредној 
седници Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева, 
одржаној 15. јула 2109. године, укинута је.  

Поред ове одлуке, према речима члана Штаба Радоице Кочовића, усвојени 
су и сви извештаји о раду установа, јавних предузећа и свих који су се бавили 
санацијом последица елементарних непогода. Закључено је да се утврди коначна 
материјална штета и на индивидуалним објектима и на пољопривреди и на 
привредним субјектима, да се сумирају сви резултати, да се опет упути апел 
према Републици за помоћ, јер је штета огромна. 

„Комисије за процену штете на индивидуалним објектима су обишле више 
од 95 процената објеката. Од 1.300 захтева, више од 60-70 одсто су реални 
захтеви, остали немају основа ни по каквом критеријуму за надокнаду штете. 
Донето је 250-300 решења. Онима који се неће жалити на донета решења, почеће 
исплата надокнаде за пружање помоћи за санацију штете на индивидуалним 
објектима“, рекао је Кочовић и нагласио да, иако је ванредна ситуација укинута, 
активности на санацији ће бити настављене. 

Како је навео, према Сирчанској Бањи и Трговишту људи не могу да дођу до 
својих кућа и имања, ЈКП „Путеви“ је добило додатни налог да „појача“ машине, 
будући да, како кажу, треба 10-15 дана да се ради да би се дошло до моста у 
Бањи, поправио мост и оспособио део пута како би људи могли да иду на своје 
пољопривредне поседе и обрађују их. ЈКП „Водовод“ наставља чишћење канала 
поред железнице и у Титоградској улици, од „Слова“ према тунелу.  

Кочовић је рекао и да је закључено да се опет упути захтев Војсци Србије 
да поново изађе у сусрет са инжењерским јединицама и да помогне на санацији 
појединих путних праваца који нису завршени.  

„На свим путним правцима који су максималноо оштећени и не могу се 
користити радови ће бити настављени. На пет капиталних мостова где је урађено 
мерење, „Београд пут“ је дао налог Институту да ради пројекте, то су типски 
пројекти мостова. После ће се приступити јавним тендерима и изгрдањи мостова. 
И Република је рекла да ће помоћи на изградњи осталих мостова који су урушени. 
Разговара се са „Путевима Србије“, мада смо ми већину тих такозваних пропуста 
или мостова оспособили дајући материјал, гвожђе, бетон, и људи су својим 
ангажовањем и захваљујући механизацији јавних предузећа већину мостова 
вратили у првобитно стање“, објаснио је Кочовић.  


