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Градоначелник са државним секретарима обишао Трговиште, Петропоље, Дрлупу, 
Обрву и Лађевце 
 

Трговиште, брдско село и ваздушна бања, чији становници могу се похвале 
да живе у једном од најчистијих места овог региона, налази се на самој граници 
између Краљева и Крагујевца. У обилним падавинама које су протеклих дана 
задесиле Краљево, Трговиштански поток, који лети неретко и пресуши, направио је 
штету на путној инфраструктури. 

 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и директор Јавног 

предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ Александар 
Несторовић, заједно са државним секретарима Министарства државне управе и 
локалне самоуправе, обишли су угрожено подручје и том приликом донели помоћ 
у води и храни.  
 

„Призор иза нас је језив, а овакав призор је и 300 метара узводно. Постоји 
алтернативни путни правац, али се њиме може ићи само пешке. Дакле никако се 
до ових људи не може стићи моторним возилом“, изјавио је градоначелник Терзић, 
па додао: 

„С обзиром на величину проблема, с обзиром да је наша механизација сада 
у свим месним заједницама и да без престанка раде, морамо под хитно да 
тражимо помоћ Републике, републичких јавних предузећа како бисмо успели да 
оспособимо пут и да ових двадесет људи могу да оду и код лекара, и у школу, и да 
могу да наставе да функционишу“.  

 
Градоначелник је нагласио да, обзиром на то да се углавном ради о 

старачким домаћинствима и да су млади људи одавно отишли из Трговишта, град 
Краљево мора да брине о овим људима. 

 
Државни секретар у Министарству за државну и локалну самоуправу Бојан 

Стевић истакао је да ће Влада Републике Србије максимално изаћи у сусрет граду 
Краљеву и наћи модел како да помогне грађанима Краљева, али и грађанима 
друих општина и градова које је задесила оваква елементарна непогода.  

 
„Видимо да је у највећој мери на територији града Краљева настрадала 

путна инфраструктура, мостови, грађевински објекти и пољопривредно земљиште. 
Не сумњам да ће надлежне комисије које буде оформио град Краљево и ресорно 
министарство у оквиру Владе Републике Србије максимално сагледати последице, 
а затим да ће председник Владе, у договору са председником Александром 
Вучићем, сигурно помоћи у санацији последица, не само на територији града 
Краљева, него и на територији других поплављених општина и градова“, нагласио 
је Стевић. 

 



 Након посете Трговишту, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић 
и директор Јавног предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ 
Александар Несторовић, обишли су и Петропоље, Обрву, Дрлупу и Лађевце. 

 
 
Терзић је разговарао са мештанима о проблемима које су поплаве изазвале 

у њиховим домаћинствима. На територији Петропоља и Дрлупе поплаве су 
начиниле огромну штету на путној инфраструктури, а у Обрви и Лађевцима су 
потпуно поплављена дворишта и оранице.  


