САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
КРАЉЕВА

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, обавештава грађанке и грађане о
следећем:
1. За грађане Месних Заједница који имају проблема са снабдевањем пијаћом водом,
обезбеђено је снабдевање путем ауто-цистерни и мобилних резервоара који ће у току
сутрањег дана бити постављени на следећим локацијама у следећим терминима:
* Резервоари
Сирча, код поште, током целог дана
Лађевци, центар код продавнице, током целог дана
Бапско поље, код Дома културе, током целог дана
Годачица, код Основне школе, током целог дана
Адрани, код "Багија", током целог дана
Мрсаћ, код дома, током целог дана
* Цистерна
Дракчићи 8-9:30h, код моста
Роћевићи 9:45-11:15h, код Поште
Лазац,
11:30-13h, код Дома културе
Конарево 13:30-15h, "према Вукајловићима и Савовићима".
* Цистерна
Опланићи, 8-9:30h, код "Мунђе"
Обрва
9:45-11:15h, код Дома културе
Адрани 11:45-14h, у покрету, Грдица ка Адранима (улица Тике
Коларевић), код Дома културе, код Гале, насеље Бантулићи,насеље
Јовановић (раскрсница), Горњи Адрани (насеље Четровићи и Ђурићи)
2. Грађани којима су настрадале животиње у власништву, за уклањање истих, морају се
обратити свом ветеринару, који ће након сачињавања записника обавестити надлежног
Републичког ветеринарског инспектора о животињском отпаду. Надлежни инспектор издаје
налог ЈКП „Чистоћа“ Краљево, за уклањање угинулих животиња.
Грађани који желе да пријаве за уклањање животиње неутврђеног власништва, могу да се
обрате служби Зоохигијене, ЈКП „Чистоћа“ Краљево, на број телефона 036/362-207;
3. Центар за социјални рад Краљево, обавештава грађане, да обзиром на протек времена од
поплава и чињеницу да се вода до сада повукла, престаје са расподелом средстава за
урегентно збрињавање, по потврдама издатим од стране Месних заједница, осим у
изузетним случајевима.
4. Екипе Завода за јавно здравље „Краљево“ и Ветеринарског – специјалистичког института
„Краљево“ ће вршити дератизацију и дезинфекцију, након достављања спискова
поплављених објеката од стране месних заједница, а све у циљу асанације терена. Грађани су

у обавези да физичко чишћење објекта обаве самостално, док ће се одвожење механичког
отпада вршиту у складу са договором месне заједнице и ЈКП „Чистоћа“ Краљево; Више
информација на број телефона 036/362-207;
5. Након обављене дератизације и дезинфекције поплављених објеката, грађани имају
могућност да добију на привремено коришћење сушаче просторија, за које је потребно
контактирати Црвени крст Краљево у циљу пријављивања за преузимање истих;
6. Грађани Краљева, који желе да помогну суграђанима са поплављених подручја, могу да се
пријаве координатору за рад са волонтерима, господину Бунарџић Ивану, на број телефона
064/891-20-36.
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