
04.06.2019. 
Градоначелник наредио хитну одбрану моста у Лешеву 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић обишао је мост у селу 
Лешево, где је Гледићка река поткопала мост и хитно наредио да се по сваку цену 
одбрани мост на овом путном правцу.  

У Лешеву су обилне падавине проузроковале угоржавање саобраћајнице 
која спаја Лешево, Раваницу и Гледић са Краљевом.  

„Уколико овај мост не успемо вечерас да одржимо сви становници Лешева, 
Годачице и Гледића остаће без пута до Краљева. Из тих разлога ЈКП „Путеви“ је 
дошло са багером како бисмо покушали да приђемо са горње стране моста да  
бисмо одсекли неколико дрвета и преусмерили ток реке, али нисмо успели у тој 
намери зато што је вода дошла практично до самих пластеника, до самих ивица 
изнад моста“, образложио је Терзић. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић истакао је да су 
ангажовани ЈКП „Путеви“ да обезбеде камен, како би се преусмерио ток воде. 

„Дошли смо до крупног камена из Каменице и на тај начин смо првим 
камионом успели да преусмеримо макар део воде. Сада ће стићи још један камион 
и наставићемо бацање камена поред самог моста како бисмо успели да сачувамо 
мост, да сачувамо тумбас, како би грађани ова три села могли да имају везу са 
градом, да деца могу да одлазе до школа, да радници могу да одлазе на посао, 
ако је неко болестан да може да оде код лекара“, појаснио је градоначелник. 

„Боримо се већ два дана даноноћно, ситуација није нимало лака, у Западној 
Морави се припремају џакови, пуне се за случај да опет будемо имали обилне 
падавине ноћас или у току наредна два или три дана. Истовремено радимо на 
санирању последица, али се и припремамо за нове падавине“, изјавио је Терзић, 
па додао: 

„Најважније је да грађани схвате да није само проблем у њиховој улици, 
њиховом сокаку, селу или приградском насељу, проблеми су на целој територији 
града Краљева и чинимо све што можемо да им помогнемо. Све екипе Сектора за 
ванредне ситуације су на терену, комплетна  механизација ЈКП „Путева“, ЈКП 
„Чистоће“, ЈКП „Водовода“ ради на решавању најургентнијих проблема, а ми као 
град Краљево и држава Србија учинићемо све да после поплава санирамо 
последице, да решимо инфраструктурне проблеме и проблеме које су имала 
домаћинства, али и привредни субјекти“, истакао је градоначелник. 

Терзић је нагласио да су поплаве из 2014. и 2016. године биле усмерене на 
само неколико насеља, а сада је поплављена читава територија Краљева и због 
тога се прцењује да ће штете бити неупоредиво веће у односу на поплаве из 2014. 
и 2016. године. Он је најавио да ће у четвртак, Влада Републике Србије на својој 
седници донети Одлуку о проглашењу елементарне непогоде на територији града 
Краљева, а припремљени су први извештаји о којима ће се говорити у петак, на 
састанаку у Влади, па из тих разлога очекује брзу помоћ Републике Србије. 

Председник МЗ Лешево Раденко Ристић изјавио је да је вода у јутарњим 
часовима нагло почела да надолази што је довело до обрушавања моста који 
спаја Лешево, Раваницу, Годачицу, Гледић и Дрлупу са Краљевом.    


