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Градоначелник обишао Адране 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и директор Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта Александар Несторовић обишли 
су предузеће „Путеви“ који раде на откопавању канала који је некада постојао у 
Адранима. 

Градоначелник је нагласио да у свих 68 месних заједница тренутно постоје 
проблеми и апеловао на грађане да буду стрпљиви јер механизација не може 
истовремено да буде на свим локацијама.  

„Ми дајемо све од себе, уз помоћ Сектора за ванредне ситуације, Одељења 
за цивилну заштиту, ЈКП „Чистоће“, ЈКП „Водовода“, ЈКП „Путева“, решавамо 
ситуацију, али је апсолутно немогуће да стигнемо све. Надам се да ћемо за пар 
дана успети да, када дође повољније време, решимо ситуацију, а након тога нас 
чекају месеци и месеци отклањања последица елементарних непогода и на 
инфраструктури, у домаћинствима и код привредних субјеката“, појаснио је Терзић. 

Градоначелник је најавио да ће у четвртак, на седници Владе Републике 
Србије бити донета Одлука о проглашењу стање елементарне непогоде на 
подручју Краљева, што је услов како бисмо могли да добијемо средства од Владе 
Републике Србије, а затим додао: 

„У петак ћу бити на састанку у Влади где ћу детаљније образложити целу 
ситуацију, где ћемо имати детаљнији извештај у односу на данашњи и очекујем да 
ће држава још једном помоћи грађанима Краљева и будите сигурни држава нас 
неће оставити на цедилу.“ 

Како је појаснио директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта ради се на копању канала односно враћању канала који је на том месту 
некада постојао. 

„Ми смо тренутно узурпирали мали део пута да би направили овај канал и 
одвели воду ка Морави, јер део такорећи горњих Адрана је сада у проблему, јер 
вода нема где да отекне. Морамо привремено овако да решимо ову ситуацију коју 
имамо, па ћемо касније видети како ћемо и на који начин да решимо овај проблем 
трајно како више не би имали овакве хитне интервенције, као што их имамо сад. 
Ми као град Краљево морамо да видимо где су ти канали, шта нам је од њих 
потребно, а онда да упутимо грађане како треба да одржавају канале, да они не 
служе да се на њима праве грађевине или да се на њих проширују њиве“, појаснио 
је Несторовић. 

Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта истакао је 
да су сва јавна предузећа ставила своју механизацију на располагање Штабу за 
ванредне ситуације.  

„Ћуприја је послала у испомоћ један багер, многа наша предузећа, али и 
предузећа из околине желе да помогну са својом механизацијом, само треба да 
направимо план шта наша механизација може, а шта не, али мислим да ће нам 
помоћ и много механизације требати касније у рашчишћавању штете“, рекао је 
Несторовић. 
 Мештанин Војислав Васиљевић изјавио је да због појединих мештана који 
нису дозволили да се 2014. године прокопа канал којим би пролазила вода, данас 
је дошло до поплава штете која је могла да се избегне.  


