
20.05.2020. 
Пољопривредници треба да осигурају своја домаћинства – студенички крај 
захватили најпре пожари, а потом и олујно невреме с градом 

 
Након пожара који су крајем прошле седмице захватили студенички крај,  

Студеницу је погодило јако олујно невреме праћено градом причинивши велику 
материјалну штету. Према речима градоначелника Краљева др Предрага 
Терзића, члан Градског већа Александар Цветковић, који је на терену у Студеници 
готово од почетка ванредног стања, помажући мештанима у расподели пакета 
хуманитарне помоћи, прикупљајући имена оних који се налазе у стању социјалне 
потребе и посредујући са Центром за социјални рад, од претходног дана шаље 
извештаје о штети која је настала. Укључено је и Одељење за послове цивилне 
заштите и Сектор за ванредне ситуације, који је помогао у гашењу пожара прошле 
недеље. Настала је штета на стамбеним објектима, у газдинствима, али и штета 
на усевима.  

Градоначелник је истакао да је веома битно да се пољопривредна 
домаћинства осигурају и да већ неколико година моли пољопривреднике са 
територије града Kраљева да то учине.  

„Ми се годинама трудимо да издвојимо део средстава како бисми покрили 
њихове трошкове осигурања. Нико од њих не треба да плати 100 одсто. Највећи 
део трошкова сносе град и држава и зато је важно да осигурају своје поседе. 
Касно је јављати се када је штета већ настала, треба на време да осигурају своју 
имовину, поготову када град у томе помаже. Ми ћемо и овог пута помоћи. Али, у 
ситуацији када вам помогне град, а када добијете и помоћ осигурања, ви онда 
имате шансу да уз свој рад у потпуности отклоните штету“, нагласио је др Терзић 
подсетивши на одлуку из 2016. године да град купи 100 противградних ракета 
кратког и средњег домета. Он је навео да је град опет купио ракете како би 
помогао јер Републички хидрометеоролошки завод није обезбедио довољан број 
ракета с обзиром на број станица.  

Градоначелник се осврнуо и на средства која као надокнаду добијају 
противградни стрелци – по 4.000 динара месечно од 15. априла до 15. октобра - 
24.000 на годишњем нивоу. Према његовим речима, град је одлучио да сваке 
године обезбеди додатне 24.000 као помоћ противградним стрелцима, иако то 
није ни надлежност ни обавеза града.   

Међутим, проблем је и што у неколико места, у неколико противградних 
станица, тренутно нема довољно стрелаца.  

„На свакој противградној станици треба да имају два стрелца. Покушавамо 
да заједно са председницима месних заједница нађемо људе који ће бити увек ту 
када је неопходно реаговати. То није нимало лак посао“, закључио је 
градоначелник нагласивши да противградни стрелци у сваком тренутку морају да 
буду доступни на позив и да оду до противградне станице, да реагују у било које 
време било ког дана.  


