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уторак, 12 јануар 2021 15:54

 Припадници Сектора за ванредне ситуације МУП Србије, са Специјалистичким
тимовима за спасавање и рад на води, евакуисали су 67 особа из објеката, који су
поплављени изливањем бујичних потока, саопштило је Министарство унутрашњих
послова.

  

Како се наводи, спасене су 32 особе из Дољевца, десет из Беле Паланке, осам из
Бујановца, шест из Бојника, четири из места Златокоп код Врања, три из Пирота, две из
Лесковца и по једна из Димитровграда и Доње Трнаве код Ниша.

  

Ванредна ситуација је, услед обилних кишних падавина, изливања бујичних водотокова и
проблема у водоснабдевању, проглашена на територији Ниша и Лесковца, општина
Житорађа, Дољевац, Димитровград, Власотинце, Гаџин Хан и Пирот, као и на делу
општине Пријепоље, због обилних снежних падавина.
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На територији Нишавској управног округа спасена је једна особа у месту Доња Трнава
на Јужној Морави од стране припадника Специјалистичког тима за спасавање на води
из Ниша. Водостаји реке Нишаве и Јужне Мораве код Ниша су у фази опадања.

  

Припадници Ватрогасно-спасилачког батаљона Врање на територији Пчињског
Управног округа током поподнева вршили су црпљење воде из поплављених
домаћинстава у местима Бањска, Купининце и Златокоп. Такође, припадници ВСБ
Врање евакуисали су четири особе у месту Златокоп. Тренутно су ангажовани на
црпљењу воде из подрумских просторија на територији Врања, у месту Златокоп и
градској општини Врањска Бања.

  

На територији Топличког управног округа, током поподнева припадници
Ватрогасно-спасилачке јединице Прокупље вршили су четири црпљења воде на
територији општина Житорађе и у реону села Бадњевац. У току је црпљење воде на у
селима Држановац и Бадњевац, недалеко од Житорађе.

  

На територији Јабланичког управног округа Лесковац ситуација је стабилна, а
припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Лесковац наставиће обилазак терена.
Репортер Н1 обишао је дом породице Стојановић у лесковачком селу Доње Трњане, који
је оштећен у поплавама.

 2 / 3



МУП: Евакуисано 67 особа из поплављених објеката широм Србије
уторак, 12 јануар 2021 15:54

  На територији Пиротског управног округа, услед изливања реке Нишаве, као и појавебујичних поплава, дошло је до плављења домаћинстава у насељима Сарлах, Рогоз иПрисијанског насеља као и у околини Димитровграда. Евакусиане су четири особе саових територија од стране Ватрогасно-спасилачког батаљона Пирот. Током јутарњихчасова евакуисано је осам особа на територији Беле Паланке. Припадници ВСБ Пирот саСпецијалистичким тимом за спасавање и рад на води су на терену и прате стање натериторији општине Беле Паланке. Стање на осталој територији Пиротског управногокруга је стабилно, а водотоци су у опадању.  Радник спасен од поплаве код Ниша  Припадници Сектора за ванредне ситуације спасли су данас једног радника шљункаре уДоњој Трнави кога је у кучици опколила изливена Јужна Морава, изјавио је данаскомандант нишког Штаба за ванредне ситуације и градски већник Мирослав Ђокић.  „Радник обезбеђења налазио се кућици у којој дежура када га је окружила вода.Спасиоци Сектора за ванредне ситуације чамцима су га превезли на сигурно место“,рекао је Ђокић новинарима.  Данас је проглашена ванредна одбрана од поплава у градском подручју где протичеЈужна Морава, док је, како је додао, знатно боља ситуација на Нишави, Суводолскомпотоку и Кутинскојској реци.  По његовим речима, водоснабдевање у Нишу се полако нормализује, пошто се од јутроспоново користи вода са изворишта у Мокри и Љуберадји.  „Без воде су и даље становници Виника, Подвиника, Церјке, Каменица и Јасеновик. Тамоу току поподнева од 14.00 до 18.00 часова дежурају цистерне са пијаћом водом“, изјавиоје Ђокић.  Он је истакао да је вода у Нишу бектериолошки и хемијски исправна и да нису тачнеинформације да вода из градског водовода није за пиће.  Ђокић је казао да је снабдевање струјом нормализује, а јуче је без електричне енергијебило више од 3.600 корисника.  У Житорађи спасена жена из поплављене куће  У Општини Житорађа проглашена је ванредна ситуација због поплаве из многих бујичнихпотока. Поплављена су домаинства у већини села: Јасеница, Доње Црнатово,Бадњевац, Самариновац, Држановац, Пејковац, Ђакус као и насеље Гривац уЖиторађи.  Ватрогасно-спасилачка екипа из Прокупља гуменим чамцем спасила је из поплављенекуће једну 86-годишњу жену из Бадњевца.  „Све расположиве екипе су на терену, помажу поплављеном становништву, прокопавајузачепљене одводне канале и постављају одбрамбене бедеме“, изјавио је председникОпштине Житорађа, Иван Станојевић.  Ванредно и у Пироту  Градски штаб за ванредне ситуације у Пироту прогласио је данас ванредну ситуацијузбог последица поплава и могуће опасности од новог изливања видотокова.  Командант Штаба за ванредне ситације и градоначелник Пирота Владан Васић казао јеје јуче било 80 интервенција на двадесет локација у граду.  Додао је да је била ангажована механизација и радници Водовода, комуналци, приватнапредузећа и волонтери.  „Мештанима помажу екипе Водовода са механизацијом и пумпама и пет екипа Водоводаради и данас на извлачењу воде“, рекао је Васић.  Поплављено је неколико десетина кућа, дворишта, подрума.  „Водоснабдевање у граду је уредно као и снабдевање струјом“, рекао је Васић и додаода су многи грађани из Србије и иностранства понудили помоћ.  (Агенције)  
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