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Састанак представника Министарства унутрашњих послова и Сектора за 
ванредне ситуације са штабовима Рашког управног округа 
 

Кабинет министра унутрашњих послова Републике Србије, са државним 
секретаром Бојаном Јоцићем и в.д. помоћником министра - начелником Сектора 
за ванредне ситуације Луком Чаушићем на челу, организовaо је у Краљеву 
састанак са свим командантима и начелницима штабова за ванредне ситуације 
Рашког управног округа. На састанку су разматране мере које треба предузети у 
наредном периоду како би се смањили ризици и штета од евентуалних поплава и 
других ванредних ситуација.  

Циљ састанака, који су до сада одржани у осам округа у Србији, са 
представницима 43 локалне самоуправе, јесте да се појачају превентивне мере, 
дефинишу кључни проблеми и изнађу најбоља решења за њихово решавање. 

„Министар унутрашњих послова и командант Републичког штаба за 
ванредне ситуације Александар Вулин пре месец дана дао је налог да учинимо 
све како бисмо се превентивно спремили на евентуалне елементарне непогоде и 
умањили штету по имовину и животе људи. У сваком округу дефинишемо 
потенцијалне проблеме и радимо на томе да их спречимо“, рекао је државни 
секретар Бојан Јоцић. 

Како је истакао начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић, 
задатак Сектора је да спасава људске животе и имовину, али Сектор има и улогу 
повезивања, координације свих субјеката система заштите и спасавања.  

„Ово је први пут у последњих десет година да се на овај начин приступа 
најслабијој тачки нашег система заштите и спасавања - превентивном деловању. 
Од 2014. године ниво реакције државе на елементарне непогоде, на поплаве, 
пожаре, снежне наносе - којих је све више, заиста може да се оцени као много 
бољи него раније, али превентиву морамо да поправимо. Да победимо поплаве, 
пожаре и друге елементарне непогоде свакако нећемо, али ћемо заједничким 
снагама Министарства унутрашњих послова, као фактора који координира, и 
осталих државних односно јавних предузећа локалних самоуправа, да дођемо до 
тога да бар један део нашег становништва неке следеће потенцијалне поплаве 
односно велике падавине сачека мирнији“, поручио је начелник Сектора за 
ванредне ситуације. 

Чаушић је, као најкомплексније проблеме заједничке свим обиђеним 
окрузима, навео насеља нелегално изграђена у коритима река, смеће и отпад који 
се акумулирају у каналима, али и да је потребно агилније деловање комуналних 
служби. Према његовим речима, решења проблема су у бољој комуникацији и 
сарадњи локалних самоуправа и јавних предузећа, а потребно је и проактивно 
деловање како би се дошло до позитивног исхода. 

Чаушић је истакао да су ватрогасно-спасилачки батаљони Краљево и Нови 
Пазар од почетка године имали 290 интервенција, од чега је чак 241 у вези са 
гашењем пожара. 

Начелник Рашког управног округа и командант Окружног штаба за ванредне 
ситуације Небојша Симовић захвалио је Министарству унутрашњих послова, 
Сектору за ванредне ситуације, Полицији, Војсци, Републичком штабу за ванредне 



ситуације, као и штабовима за ванредне ситуације у Рашком округу, истакавши да 
те људе красе опремљеност, одговорност и професионалност. 

„Времена иза нас су била тешка – земљотрес, поплаве, ковид... све оно што 
је пратило не само подручје Рашког округа него и  целу Србију. Времена која ће 
доћи неће бити нимала лака, ако не и тежа - ковид, глобално загревање, поплаве, 
олује.... Сви они људи који су своје животе ризиковали спасавајући друге животе и 
имовину Републике Србије и грађана били су на нивоу задатака. Поред 
здравственог система који свакодневно спасава животе, и Полиција и Војска 
сваког дана у ванредним околностима спасавају животе. Те две институције треба 
да буду најјаче у Србији и најопремљеније јер то од њих грађани очекују“, изјавио 
је начелник Рашког управног округа.  

Заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић изразио је 
задовољство што је Kраљево домаћин овако важног састанка и поздравио све 
припаднике Министарства унутрашњих послова односно Сектора за ванредне 
ситуације, посебно истакавши њихову помоћ нашем граду у кризним ситуацијама, 
када су први прискакали у помоћ.  

„Овај састанак је прилика да видимо са каквим ресурсима данас 
располажемо, да ли има неких проблема и како да се убудуће још боље 
организујемо како би што адекватније реаговали на ванредне ситуације. Неколико 
проблема, који су главни изазови што се тиче ванредних ситуација, тиште град 
Kраљево. После земљотреса, а то знамо како смо и на успешан начин реаговали, 
имамо проблем око појединих бедема, регулације водотокова и првог и другог 
реда. Водотокове првог реда треба да „одржава“ држава и републички органи, а 
водотокове другог реда локална самоуправа, али ни то није довољно. Требало би 
да се још боље организујемо у смислу подршке свих локалних самоуправа и 
општина у суседству да бисмо направили један добар и интегрисан систем“, рекао 
је заменик градоначелника Вукман Ракочевић. 

Састанку у граду Краљеву присуствовали су и представници локалних 
самоуправа Рашког управног округа, као и Канцеларије за управљање јавним 
улагањима, ЈВП „Србијаводе“, ОДС снабдевање, ЈП „Путеви Србије“. 

 


