
02.03.2020. 
Краљево обележило Дан цивилне заштите: да следеће године говоримо о 
превентивном деловању, о улагању у цивилну заштиту, а не о отклањању 
последица елементарних непогода 
 

Поводом обележавања 1. марта – Светског дана цивилне заштите, Градски 
штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева одржао је свечану 
седницу. Поред презентације о улози и значају цивилне заштите и 
специјализованих јединица цивилне заштите, уручена је и опрема и додељена су 
признања – захвалнице појединцима и институцијама за подршку унапређењу 
система цивилне заштите на територији града Краљева.  

Поздрављајући госте, начелник Одељења за ванредне ситуације у Краљеву 
Дејан Сеизовић је подсетио на то да се 1. март свечано обележава као Светски 
дан цивилне заштите од 1990. године, када је Међународна организација цивилне 
заштите на Генералној скупштини донела одлуку о томе.  

„Цивилна заштита је у старој Југославији била на високом степену развоја, 
али је због ратних дешавања и транзиције урушена. Држава је данас, преко 
Министарства унутрашњих послова и Сектора за ванредне ситуације, препознала 
улогу и значај цивилне заштите као организован одговор на све ванредне догађаје 
у циљу заштите људских живота и материјалних добара. Сходно томе, донет је 
нови закон о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним 
ситуацијама, који је дао акценат на формирању јединица цивилне заштите и 
опште намене“, рекао је Сеизовић истакавши да је Одељење прошле године 
добило, преко Министарства унутрашњих послова, три нова ватрогасно-
спасилачка возила и седам нових теренских возила.  

Како је навео руководилац Одељења за послове цивилне заштите Градске 
управе града Краљева Здравко Максимовић, свечана седница Штаба је прилика 
да се захвали свима који су прошле године, када су Краљево задесиле 
катастрофалне поплаве, допринели обнови након елементарне непогоде.  

„Посебно бих издвојио Организацију за пољопривреду и храну Уједињених 
нација (ФАО), која нам је донирала средства за израду пројектне документације у 
циљу изградње вишенаменских хидроакумулација на Жичкој реци. Надамо се да 
ћемо наставити изградњу тих акумулација на другим рекама како бисмо спречили  
појаву неких будућих бујичних поплава све у контексту климатских промена које су 
настале. Очекујемо да хидроакумулације буду изграђене уз помоћ и средствима 
које опредељује Канцеларија за управљање јавним улагањима и надам се да 
ћемо ове године почети изградњу“, рекао је Максимовић истакавши да се нада да 
ће град истрајати у напору да изгради адекватан систем цивилне заштите који ће 
знати да реагује у свакој ситуацији. 

Захвалнице су добили појединци, повереници цивилне заштите, запослени 
у јавним предузећима на територији града Краљева, представници различитих 
институција – на територији града Краљева, али и град Зрењанин - који је помогао 
приликом прошлогодишњих поплава и послао екипу са пумпама и ватрогасним 
возилом, и Општина Уб - која је Краљеву у јуну прошле године дала 36 исушивача 
за исушивање стамбених просторија, који су скоро до краја године били на 
располагању.  



Захвалницу је у име Општине Уб примила помоћница председника Општине 
Верка Лукић, а градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић je, примивши признање, 
истакао да они нису ништа специјално урадили – били су у прилици да помогну и 
то су и учинили. 

„Велика ми је част да се данас виђамо овде у Краљеву, када нема 
проблема, када се проблеми решавају. Од последњег боравка у Краљеву, пре две 
године, напредак је велики у самом граду – и сам сам видео и чуо од 
градоначелника. Ми смо добро организовани, наша екипа за цивилну заштиту је 
добро опремљена и где год је требала помоћ, ми смо били ту - а прошле године у 
Краљеву“, рекао је Јањић.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је, честитајући Дан цивилне 
заштите, изразио наду да ће се следеће године говорити о превентивном 
деловању, о улагању средстава у цивилну заштиту, а не да се прича шта је све 
рађено на отклањању последица елементарних непогода. Посебно је поздравио 
представнике Зрењанина и Уба, истакавши да су се граду Краљеву, у јуну прошле 
године, први јавили председник општине Уб Дарко Глишић и градоначелник 
Зрењанина Чедомир Јањић, који су помогли у људству и техници, како би се 
заједнички пребродили проблеми са којима су се суочавали грађани Краљева.  

„Данас желимо да захвалимо председнику општине Уб и представници ове 
нама веома блиске општине, али и градоначелнику Зрењанина. Желео бих да 
наставимо са сарадњом, али да ни нама а ни њима оваква врста помоћи више не 
буде потребна“, поручио је Терзић истакавши да град Краљево већ више од једне 
деценије има богато искуство у отклањању последица елементарних непогода - 
од земљотреса 2010. године, преко поплава 2013. и 2016, и последње јуна 2019.  

„Наше јединице цивилне заштите имале су много посла у отклањању 
последица ових пошасти. Град је са јавним предузећима морао већ три пута да 
обнавља инфраструктуру и да проналази начине како да превентивно реагује. 
Стога смо се трудили да организационо унапредимо функционисање Градске 
управе и да оформимо посебну организациону јединицу - Одељење цивилне 
заштите, које ће се бавити овим проблемима. Није било довољно само упослити 
одређен број људи, већ је било неопходно да се и на терену, у оквиру месних 
заједница, организују људи који ће бити повереници цивилне заштите. У највећем 
броју месних заједница то су председници, који обављају још једну додатну 
делатност, а њихови заменици су углавном чланови савета месних заједница. 
Направили смо координисани систем где су чланови Градског већа били задужени 
за одређен број месних заједница и зато мислим да су поруке брзо успевале да 
стигну до нас“, објаснио је командант Градског штаба за ванредне ситуације на 
територији града Краљева.  

Градоначелник је истакао да је током претходне године Штаб за ванредне 
ситуације имао немерљиво већи број састанака, на којима је сваког јутра 
разматрано шта се догодило претходног дана, како је реаговано и проналажени су 
начини да се допреми храна, вода у местима која су била одсечена по неколико 
дана, али су изналажени начини и како да се успостави инфраструктура. Јавно 
предузеће за уређивање грађевинског земљишта, уз помоћ ЈКП „Водовод“, ЈКП 
„Чистоћа“, ЈКП „Путеви“, успевало је да у кратком временском року решава то.  



„То не би успело да није било вас, људи који су ангажовани у цивилној 
заштити као волонтери. Мислим да смо сви заједно показали како треба да се 
реагује у оваквој ситуацији. Очекује нас обнова инфраструктуре, ту ћемо имати 
много посла. Град је успео, заједно са мештанима, да изгради мостове који су 
некада водили до једне или две куће. Трпели смо критике, критике оних људи који 
су сматрали да није неопходно улагати финансијска средства, али ја сам тврдио 
тада, а тврдим и дан-данас - ако један човек остане без пута до своје куће, то 
значи да нисмо успели, нисмо успели јер он неће моћи да оде до школе, до посла, 
јер стари људи неће моћи да посете лекара“, поручио је градоначелник Краљева.  

Он је најавио да ће почетак градње мостова који су тражили сложенију 
пројектно-техничку документацију и дужи период изградње бити током ове године, 
што је веома важно за мештане Сирче, Врдила и свих места у којима су оштећени 
мостови.  

„Очекује нас изградња пута у Дрлупи, још неколико путева који су оштећени 
тако да је труп пута практично престао да постоји. То је све оно што ћемо радити 
до наредног Дана цивилне заштите“, рекао је Терзић изразивши наду да ће 
сарадњу са свима којима данас уручује захвалнице наставити на другачији начин 
и да више неће бити потребе нити да они нама помажу, али ни да ми њима 
излазимо у сусрет на овај начин.  


