
Више од 300 милиона динара за водопривредне објекте на територији града 
Краљева   

 
У периоду од 2014. до 2018. године, на водопривредним објектима на 

територији града Краљева реализовано је 308.595.000 динара са ПДВ-ом. Кроз 
програм хитних санационих радова, тј. уредбе Владе Републике Србије, 
реализовано је више уговора на санацији насипа и регулација у укупној вредности 
256.880.000 динара, док је кроз програм пословања ЈВП „Србијаводе“, изградње и 
санације, укупна вредност реализованих радова 51.715.000 динара.  

Септембра ове године завршени су радови започети пре четири године, на 
санацији деснообалног насипа на Западној Морави (надвишење) и успорних 
насипа на Мусиној и Грдичкој реци на потезу Адрани-Грдица у Краљеву, укупнe 
дужинe око 2,5 km. Будући да је овај део био веома угрожен поплавама 2014. и 
2016. године, програмом санационих радова ЈВП „Србијаводе“, саниран је и 
проширен постојећи насип у дужини од 1.720 m, надвишен на пројектовану коту, 
изграђен инспекцијски пут и решено одводњавање брањене стране. За део 
насеља које није заштићен – изграђен је насип у дужини од 1.780 m, тако да је 
цело насеље Грдица/Адрани заштићено од великих вода Западне Мораве, што је 
допринело већој безбедност мештана и њихове имовине. 

У вопривредну инфаструктуру у приградском насељу Адрани/Градица од 
поплава 2014. до данас уложено је 87.248.690 динара без ПДВ-а. 

Генерални директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић, са сарадницима, у 
пратњи градоначелника града Краљева др Предрага Терзића и начелника Рашког 
управног округа Небојше Симовића, обишао је бедем у Грдици, за који је, одмах 
по проласку поплавних таласа, 2014. и 2016. године, Влада Републике Србије 
определила средства за реализацију пројекта, који је у две фазе завршен.  

„Посебно желим да истакнем добру сарадњу и комуникацију између града 
Краљева и Јавног предузећа „Србијаводе“. Заједно правимо планове, одређујемо 
приоритете и покушавамо да све оно што тишти грађане Краљева на најбржи и 
најбољи начин решимо како би живели безбедније.  

Пракса је показала да један динар уложен у превентиву враћа седам 
динара кроз неке последице. Осим на овој локацији, радили смо и у Матарушкој 
Бањи, насељу Ковачи, на обалоутврди која се гради кроз Краљево, на заштити 
изворишта... Данас имамо још опредељених 35.000.000 који улазе у реализацију. 
Радићемо и у Толишници, на Рибници, Гружи. Држава води рачуна о свима и 
покушавамо да све ове тешке тачке решимо“, рекао је Пузовић приликом обиласка 
бедема у Грдици.  

On је обишао и радове на Пројекту Регулација реке Ибар у центру Краљева, 
заштита угрожене високе обале дуж Карађорђеве улице деоница III - фаза II.  

„То је капиталан објекат за град Краљево. Градимо трећу деоницу, остало је 
још 60.000.000 динара да се комплетан објекат заврши. Начелно смо се 
договорили да инвестицију наставимо у току 2019. године и вероватно ћемо наћи 
сва средства да тај објекат догодине завршимо“, поручио је Пузовић. 
 Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао значај ових улагања 
у град Краљево односно изузетно добру сарадњу између града Краљева и ЈВП 
„Србијаводе“.  



„Много је важније да се налазимо на овом месту у тренуцима када поплавни 
таласи нису велики како бисмо разговарали како да превентивно делујемо, него 
да оног тренутка када дође до проблема сви заједно покушавамо да га ад хок 
решавамо. Желим да поздравим потез „Србијавода“ да за свега четири године 
обезбеди 300.000.000 динара и уложи их у регулацију водотока на територији 
Краљева, у изградњу обалоутврда, заштиту наших изворишта... То је 10 одсто 
годишњег буџета града Краљева. Ово је огромна помоћ „Србијавода“ граду 
Краљеву и очекујем да ћемо у даљим разговорима обезбедити додатна средства 
како бисмо наставили изградњу обалоутврде, заштитили изворишта у Жичком 
пољу, решили проблеме које имамо у Толишници, на Гружи и у свим другим 
местима. Веома је добро да, поред разговора које имамо у „Србијаводама“ и у 
Влади Републике Србије, дођемо и на терен“, рекао је градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић. 

Пореда наставка радова на заштити угрожене високе обале дуж 
Карађорђеве улице, међу радовима које је локална самоуправа препознала и 
предложила за програм хитних санационих радова и програм пословања ЈВП 
„Србијаводе“ за наредну годину су и заштита изворишта у Жичком пољу, санација 
регулисаног корита и отварање протицајног профила узводно од регулисане 
деонице на реци Рибници, санација десног насипа уз Ибар у Жичком пољу. За 
план и програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. годину на територији нашег 
града укупно је планирано 117.000.000 динара.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


