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Члан Штаба за ванредне ситуације Радоица Кочовић поручио је да је на 
територији града Краљева још увек на снази ванредна ситуација због одређених 
активности које још увек нису одрађене.  

На Штабу се разговарало о принципу процене штете и процедури добијања 
помоћи за угрожено становништво. 

„Рок за предају захтева за процену штете на индивидуалним 
домаћинствима је прошао, само грађани која имају оправдане разлоге, могу 
накнадно поднети захтев. Сви грађани, који нису благовремено поднели захтев у 
року који је прописан, изгубили су право на накнаду штете. Урађено је између 600 
и 700 записника до сада, од преко 1300 захтева колико је поднето, а комисије још 
увек иду на терен. Странке ће бити позиване да преузму решења у Одељење за 
послове цивилне заштите у Скопљанској улици. Уколико се странка не одазове 
позиву, процедура ће бити таква да ће решење бити послато поштом на адресу. У 
решењу је наведена правна поука коме се и на који начин подноси жалба уколико 
грађани нису задовољни категоријом оштећења свога објекта“, образложио је 
Кочовић. 

Члан Штаба за ванредне ситуације истакао је да процес доношења решења 
за оштећења на индивидуалним објектима, иде мало спорије него што је 
очекивано, а као разлог успорености процеса наводи се проблем доказивање 
имовине. Иако 8 правника ради на доношењу решења, они не могу да донесу 
више од 30 решења дневно, али ће се Штаб потрудити да нађе начин да се та 
динамика убрза. 

Кочовић је нагласио да још увек нема дефинисаног предлога ни уредбе за 
пријаву штете на пољопривреди, али је на Штабу предложено да Град покуша да 
издвоји, из сопствених средстава, око милион динара, да помогне 
пољопривредним домаћинствима која су најугроженија у овој елементарној 
непогоди. У наредном периоду Штаб ће изнаћи начин да се помогне и људима са 
штетом на пољопривредним домаћинствима. 

Активности на инфраструктури се још увек спроводе, наставља се санација 
путева, речних сливова и објеката који су оштећени. Нафта се додељује на основу 
захтева месних заједница како је договорено, након што председник месне 
заједнице поднесе захтев и добије одређену количину нафте, мештани могу да 
приступе санацији оштећења на територији за коју је нафта тражена. 

„У реону Печенога, постоји поток који представља огроман радни подухват 
и данас смо у разговору са Војском проценили да ће требати између 30 до 60 дана 
да Војска санира то подручје, као и велика количина нафте да се тај део одради“, 
појаснио је Кочовић, па додао: 

„Што се тиче бедема на реци Мусачи, било је проблема код куће Матовића 
на магистрали у Адранима, где је просечен бедем. Штаб је донео закључак да се 
преко ЈВП „Србијаводе“, позове ВДП „Западна Морава“, као одговорна за 
заштитне бедеме на Мусачи у том делу, како би биле предузете мере да се врати 
у првобитно стање и како не би евентуално нека нова вода направила проблеме.“ 



Кочовић је изјавио да је на Штабу разговарано и о инфраструктурним 
проблемима око канала поред железничке станице, које треба очистити од 
насеља Грдице и некадашњег предузећа „Слово“ према железничкој станици. Он 
је истакао да Град и Железница Србије морају заједнички приступити решавању 
проблема како би се пронашао начин на који ће се та вода одводити из тог канала.  

Како је навео члан Штаба за ванредне ситуације, сва јавна предузећа, 
установе и инсититуције које су учествовале и још увек учествују у санацијама 
терена, добила су налог да поднесу извештаје шта је до сада урађено и колико 
средстава је утрошено у санацији штете, о чему ће се разговарати на следећем 
Штабу. 
 
 
 


