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Проглашена ванредна ситуација на територији града Краљева 
 

Градски штаб за ванредне ситуације је, услед обилних падавина које су 
погодиле Краљево током протекла 24 часа, донео Одлуку о проглашењу ванредне 
ситуације на читавој територији града Краљева. 

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

Сектор за ванредне ситуације је евакуисао четири лица са подручја 
Слатине  која припада Месној заједници Мланча. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић истакао је да је 
приоритет у овом тренутку спасавање живота.  

„Сада нам је приоритет да спасавамо људске животе, након тога 
успостављамо путне правце и на крају, тек када све прође, размишљаћемо о 
штети на инфраструктури. Прво спасавамо људе, спавамо њихове куће, гледамо 
да путни правци не буду прекинути и да читаве породице не буду одсечене од 
света, тек након тога бринемо о инфраструктури, о путевима и мостовима“, 
нагласио је Терзић. 

Према речима градоначелника, сва јавна предузећа, чији је оснивач град 
Kраљево, ставила су на располагање Градском штабу за ванредне ситуације своје 
људство, механизацију, а с обзиром да је проглашена ванредна ситуација на 
читавој територији града, биће ангажована и сва приватна предузећа која имају 
одговарајућу механизацију. 
 Како је појаснио Терзић, проблем је што су обилне падавине захватиле 
читаву територију града Краљева, увећан је водостај на водотоковима и првог и 
другог реда, потоци који током лета пресуше, сада су прерасли у велике реке, а 
мештани истичу да не памте овакве поплаве у највећем броју села и насеља на 
територији Kраљева. 

„Урадићемо све што је у нашој моћи како бисмо спасили људе, како бисмо 
спасили њихове домове и како бисмо спасили инфраструктуру“, изјавио је 
градоначелник, истакавши да Градски штаб за ванредне ситуације добро 
функционише, сви се налазе на терену и Град настоји да спасе Краљевчане од 
ове пошасти. 

Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, у протекла 24 
часа на територији града Краљева пало је 56.1  литара кише по метру квадратном. 
 


