Прошло је седам година од разорног земљотреса у Краљеву
ЈЕСМО ЛИ ИЗВУКЛИ ПОУКЕ ИЗ ЈЕДНЕ ПРИРОДНЕ КАТАКЛИЗМЕ ?
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У среду , 3. новембра 2010 године у 01,56 часова, Краљево је
погодио разорни земљотрес снаге 5,4 степена по Рихтеровој
скали (7-8 степенипо Меркалијевој скали). Републички
сеизмолошки завод је у периоду до 13 часова 09.11.2010.
регистровао је 258 земљотреса у истом епицентралном
подручју. Епицентар првог , најјачег ,земљотреса био је у
околини Витановца док , у Краљеву , све посећенији сајт
Еуропеан-Медитерранеан Центре каже да је епицентар најјачег
потреса био ближе граду – у Грдици. И једна и друга
институција се слажу да је епицентар био на малој дубини (од 2
до 10 км) што је оставило теже последице по објекте у близини.
Земљотрес је, нажалост, однео и две жртве ,брачни пар
Наталију и Синишу Сташић, који су погинули усвојој породичној
кући у Грдици .Лекарску помоћ затражилоје, у првом тренутку,
близу стотину грађана. Од земљотреса је, према првим
пријавама , мање или више оштећено преко 12.000 објеката. До
понедељка, 8. новембра, прегледано је 4.846 објеката, а њих 900
није за употребу. Два сата после земљотреса у Краљево је први
стигао министар полиције Ивица Дачић, а сутрадан су Краљево
посетили и председник Тадић и премијер Цветковић као и
малте не сви министри у Влади. До прве годишњице од
земљотреса у Краљеву је прегледано 8262 стана а 6894
власника је добило новчану помоћ за шта је утрошено
75.499.090 динара. У истом временском периоду утврђено је да
је на 15.333 индивидуална објека забележена штета мањег или
већег обима ,изграђене су 463 монтажне куће, од којих је 229
површине до 40 метара квадратних , 172 до 60 метра квадратних
, а 62 новосаграђене куће имају 80 метара квадратних. Просечна
цена новосаграђених кућа износила је око 340 евра по метру
квадратном. Грађанима чије су куће разврстане у ИВ и В
категорију оштећена исплаћено је ,у првој години од
земљотреса , 189.630.000 динара а онима из три најниже
категорије 319.628.010. Оно што из данашање перспективе
гледано на овај трагичан дан можемо рећи јесте да је
новембарски земљотрес из 2010 за Краљево био оно што су
мајске поплаве из 2014 за Србију а то је спознаја да смо у
временима транзицјије , заборавили и запоставили систем за
деловање
у
ванредним
ситуацијама.
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Истине ради краљевачки градски Штаб за ванредне ситуације се тада
више него добро сналазио ако се зна да су његове надлежности биле
потпуно нормативно нејасне а материјални реурси за поступање у
ванредним ситуацијама малте не непостојећи.Можда је баш та
спознаја да немамо адекватан систем за деловање у ванредним
ситуацијама утицала на државне органе и носиоце највиших државних
функција да пруже велику , ад хок, помоћ Краљеву да се ,којим
случајем, не би разоткриле системске мањкавости у овој области. У
Краљеву је то ,на срећу, схваћено па је непосредно после земљотреса
формирано Одељење за отклањање последица од земљотреса као
сегмент градске управе јер се схватило да постојећа управа нема
капацитета да се ,уз редовне послове, на дужи рок бави и отклањањем
последица од земљотреса и сервисирањем рада Штаба за ванредне
ситуације. Седам година касније тај сегмент градске управе,који је у
међувремену преименован у Одељење за послове цивилне заштите,
постао је пример добре праксе и за друге локалне самоуправе у
Србији али и иницијатор и покретач системски промена и решења на
државном нивоу у области превентивног деловања на отклањању
узрока потенцијалних ванредних ситуација.Његова оспособљеност
али и способност градског Штаба за ванредне ситуације проверерена
је , и доказана , у поплавама из 2014 и 2016 године.
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МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
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