07.06.2019.
Штаб за ванредне ситуације
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић присуствовао је састанку
у Влади Републике Србије, заједно са представницима 22 јединице локалне
самоуправе у којима је проглашено стање елементарне непогоде.
Терзић је изјавио да је за састанак припремљен прелиминарни извештај
који приказује насталу штету на територији града Краљева и потребе у погледу
финансијских средстава, како бисмо успели да санирамо последице обилних
падавина на територији Краљева.
„У том извештају је наведено да за сектор објеката јавне намене, односно
три вртића и две школе, потребе су 73.200.000 динара; за сектор инфраструктуре,
23 моста и путеве који су уништени на територији града Краљева, износи
430.000.000 динара; за секор становања процена је око 60.000.000 динара. Све
укупно то износи 563.000.000 динара“, образложио је Терзић, па нагласио да у овај
износ средстава не улазе средства која су неопходна како бисмо надокнадили
одређени ниво штете пољопривредним газдинствима и оне штете које су настале
у привреди. Он је истакао да су велику штету од поплава претрпела предузећа
„Радијатор“, „Гир“, „Вирџинија“ и „Еуро тај“ и да ће се о томе разговарати накнадно.
Градоначелник је констатовао да је важно да смо приказали ситуацију у
граду Краљеву онакву каква она заиста јесте, објаснили ситуацију на терену,
последице елементарних непогода и да сматра да ћемо добити апсолутну
подршку Републике Србије како бисмо успели да превазиђемо све ове недаће.
С обзиром на ситуацију на нашим путевима, не само оним који су у
надлежности ЈП „Путева Србије“, већ и оним локалним путевима, градоначелник
града Краљева тражио је долазак Зорана Дробњака и његову помоћ, у машинама
и у људству, како би последице елементарних непогода биле што пре саниране.
„Он је већ јуче послао машине предузећа „Нови Пазар – Пут“, а данас са
њим долази и директор предузећа и кренућемо заједно да решавамо проблем по
проблем. Њихове машине су већ јутрос биле у Петропољу, а од ујутру ће се
налазити и у Трговишту, како бисмо успели да санирамо проблем, који уопште није
мали. Јутрос су отишли да погледају како изгледа пут који је уништен у Трговишту,
а од сутра крећемо да радимо и овај путни правац“, појаснио је Терзић.
Градоначелник је у свом излагању истакао и то да је данас постављен
ланцивни мост у Сирчи, а сутра ће бити завршено уређење обале са стране
Сирчанске Бање, како би овај путни правац био успостављен и како би свих 80
домаћинстава Сирчансе Бање било повезано са градом. Сваког дана наставља се
са радом, велики број пумпи за испумпавање Сектора за ванредне ситуације, које
поседује град Краљево, се налази у Грдици, као и пумпе из Зрењанина и Краљево
ће добити помоћ других градова и општина како би што пре у потпуности
испумпали воду из поплављених подручја, како оне површинске воде, тако и оне у
самим кућама.
„Након испумпавања воде, вршиће се пражњење тог простора од
намештаја, па дезинфекција, која је већ извршена у „Гиру“, „Радијатору“ и „Еуро
тају“ и најважније је да сви радимо координисано како бисмо успели да вратимо
живот у нормалу. Поред волонтера града Краљева, доћи ће волонтери из других
места широм Србије, а Штаб за ванредне ситуације обезбедио је довољан број

чизама, рукавица и свега онога што је неопходно како би ти људи могли да раде.
Углавном ће се радити о физичким пословима, пословима чишћења и изношења
намештаја, чишћења делова града, приградских насеља и села од муља“, појаснио
је Терзић.
Градоначелник је констатовао да је закључак са данашњег Штаба за
ванредне ситуације да ће Град тражити од Републичког Штаба за ванредне
ситуације и од Републичке дирекције за робне резерве додатних 10 тона евро
дизела како бисмо га искористили за рад машина, не само машина које су у
надлежности јавних предузећа, него и оних које се ангажују из приватног сектора, а
Град ће и од Војске тражити добијање два камиона који би помогли у одношењу
смећа са локација које су захваћене водом.
Члан Штаба за ванредне ситуације Радоица Кочовић нагласио је да су на
данашњој седници Штаба за ванредне ситуације дефинисани начин и услови
пријаве штете.
„Пошто је Влада Републике Србије прогласила стање елементарне
непогоде у четвртак, данас су нам достављени прописни обрасци на којима се,
искључиво у складу са законом, мора пријављивати штета на објектима
индивидуалног становања. Током недеље очекујемо да ћемо добити обрасце за
пријаву штете на пољопривредним газдинствима о чему ћемо обавестити грађане
благовремено“, изјавио је Кочовић. Он је такође апеловао на грађане Адрана, да
не прилазе гробним местима док се подручје не исуши, очисти и не изврши
дезинфекција.
Од понедељка, 10. јуна 2019. године, на шалтерима број 6 и 7
(приземље), у згради Градске управе града Краљева (улаз 1) , од 7.00 до 17.00
часова, грађани ће моћи да преузму обрасце за пријаву штете на објектима
индивидуалног становања.

