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САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Обилне падавине нанеле су велику штету на територији Мланче, 
Студенице, Ушћа, Гледића, Годачице, Лешева, Стубла, Каменице, Јовца, 
Рибнице, Толишнице, Богутовца и Лопатнице, Матарушке Бање, Конарева, али и у 
центру Краљева. 

Поплавни таласи су били на много широј територији него претходне године, 
због чега су биле угрожене Матарушка Бања и Жичко поље. Војска, Полиција, 
Жандармерија, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Путеви“, предузеће „Западна 
Морава“ и јединице цивилне заштите су брзо реаговали и на време изашли на 
терен. Веће интервенције имали су у Жичи и Матарушкој Бањи.  

У Конареву је услед поплаве нанета штета привредним субјектима – 
„Златић“ доо и „Три јеле“, као и предузећу „Радочело“ у Мланчи.  

Ватрогасно спасилачке јединице су радиле целог дана и евакуисале шест 
лица с територија месних заједница Мланча и Жича. Највише ангажовања било је 
око куће у Студеници, где је установљено да је старији брачни пар нестао. Уз 
помоћ јединице МУП-а изведена је сложена и ризична акција приступа и 
спасавања, при чему је утврђено да се у објекту не налази брачни пар за којим се 
трагало. Јединице полиције и даље трагају за несталим лицима.  

У Дрлупи, Каменици, Годачици, услед обилне количине падавина, оштећени 
су мостови. Брзом интервенцијом и постављањем пет камиона крупног камена, 
спашен је мост у Лешеву. 

У току јучерашњeг дана дошло је до изливање атмосферске канализације у 
улици 27. марта. ЈКП „Чистоћа“ ће, најпре механички очистити, а затим и опрати 
све улице у градским и приградским насељима. Екипе Сектора за ванредне 
ситуације су, са 13 пумпи, на терену и раде на испумпавању воде из кућа и 
привредних објеката. 

Комисија почиње процену штете на објектима за становање, привредним 
објектима, пољоприреди, на путевима и инфраструктури.  

 
На седници Штаба за ванредне ситуације је наглашено да град 

Краљево није био организатор концерта који је у уторак, 23.06.2020. године, 
органозован на Тргу српских ратника. 

 
Завод за јавно здравље Краљево потврдио је да је вода потпуно 

исправна за пиће. 
 
ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕНОМ ШТЕТЕ НА ИНФРАСТРУКТУРИ, 

ДОМАЋИНСТВИМА И ПОЉОПРИВРЕДИ КОЈА ЈЕ НАСТАЛА УСЛЕД ПОПЛАВА, 
ГРАЂАНИ МОГУ ДА ДОБИЈУ НА БРОЈ: 036/ 331 199.  

 
ГРАЂАНИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОМОЋ У ЦРПЉЕЊУ ВОДЕ ИЗ 

СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ НА БРОЈ 193. 


