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Уређење тока реке Груже 

 
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић и председник Скупштине града 

Краљева Ненад Марковић са председником општине Кнић Мирославом 
Николићем обишли су радове на уређењу корита реке Груже у селу Губеревац. 

Oпштина Кнић и град Краљево, уз финансијску подршку Републике Србије, 
реализују пројекат уређења корита реке Груже. Радови, које изводи 
Водопривредно друштво „Западна Морава“ из Краљева, почели су крајем прошле 
године на територији града Краљева, на деоници од 300 метара, и настављени на 
територији општине Кнић, где ће бити уређено корито Груже у дужини од три 
километра. 

Техничким решењем планирано је чишћење корита реке и формирање 
трапезног протицајног профила, а од ископаног материјала биће формирани 
„зечји“ насипи. Радови се изводе на најкритичнијем делу реке, где Гружа најчешће 
плави приобаље и наноси велике штете пољопривредницима. 
 Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао да је 
регулација тока Груже која раздваја територију града Краљева, села Закута, 
Сибница и Петропоље и територију општине Кнић односно село Губеревац од 
великог значаја и за град Краљево и за општину Кнић и прави пример како две 
јединице локалне самоуправе које се не налазе у истим управним окрузима могу 
да сарађују јер реке не познају границе.  

„Бавимо се питањима која су веома значајна за овај део Србије и ниједног 
тренутка не гледамо да ли већу корист има Краљево или Кнић. Корист треба да 
имају грађани, људи који живе око Груже, који ће сада имати нове хектаре 
обрадивих површина које ће моћи да засеју и који ће моћи да зараде животом на 
селу. Очекује нас наставак регулације тока Груже, али и разговори у вези са 
гружанским водоводом, којом се водом снабдевају људи и у селима у Краљеву, 
али и у општини Кнић. Морамо заједничким снагама да сарађујемо са 
републичким јавним предузећима и министарствима како би што више новца 
дошло на ову територију. Надам се да су грађани задовољни и да ће оваквих 
пројеката бити још више“, рекао је градоначелник града Краљева др Предраг 
Терзић. 

Председник општине Кнић Мирослав Николић такође сматра овај 
заједнички пројекат општине Кнић и града Краљева веома важним и истиче да 
није једини који раде заједно.  

„Уређење корита реке Груже веома је значајно за будући развој аграра јер 
је у општини Кнић основна животна делатност пољопривреда. На страни обе 
локалне самоуправе су уситњени поседи. Уређењем и корита и бочних притока 
Груже хиљаде хектара ће бити враћено у функцију, да не долази до плављења 
најплоднијег земљишта у овој долини Шумадије према Поморављу. На уситњеним  
поседима производимо ситне културе које су профитабилније - поврће, расад, 
садни материјал, цвеће и много тога што може да се производи у породичној 
варијанти“, рекао је Николић истакавши да су у општини Кнић врло детаљно 
анализирали шта имају заједничко са градом Краљевом, да би се посветили 
ономе за шта се има највише потенцијала, не само с обзиром на локацију, 



географски положај, будући да су Кнић и Краљево раскрсница путева за сваког ко 
крене кроз централни део Србије.  

„Живот на селу више није пуко превртање земље, већ учење и примена 
нових технологија. И у општини Кнић и са друге стране обале реке Груже, на 
територији града Краљева, имамо примере добре праксе, добрих домаћина који су 
применили савремене технологије и од свог профита запошљавају своју породицу 
и још људи“, рекао је председник општине Кнић, који се и сам бави 
пољопривредом.  
  Како је истакао в.д. директора Водопривредног друштва „Западна Морава“ 
д.о.о. Краљево Велизар Ерац, радови се реализују на основу Уредбе Владе 
Републике Србије односно државног програма хитних радова на санацији објеката 
за заштиту од вода, а који су били непосредно оштећени и угрожени у 
елеметнарним непогодама у мају и јуну прошле године. Односе се на обезбеђење 
пропусне моћи корита реке Груже и формирања новог корита. Инвеститор радова 
је Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“. Укупна вредност радова је 
9.509.168 динара без ПДВ-а, односно 11.411.000 са ПДВ-ом, а рок за завршетак 
270 календарских дана.   

„Радови су отпочети 3. новембра прошле године и могу само да похвалим 
раднике нашег предузећа који су ове радове извели за мање од 100 календарских 
дана. Очекујемо да се усвоји План и програм „Србијавода“ и да се предвиде 
средства за наставак радова на чишћењу корита реке Груже“, рекао је Ерац. 

Мештанин Губеревца Раде Вуковић истиче да је овај посао за његово село 
и за његову кућу велика ствар јер је годинама цело поље бивало плављено, вода 
је ишла ливадама.  

„Пет година се води проблем око проширења корита и чишћења Груже. 
Први пут људи крче имовину која је запуштена већ 20 година, да би могло нешто 
да се ради, јер до сада није имало услова за то“, рекао је Вуковић захваливши 
људима добре воље, председнику општине Кнић, градоначелнику Краљева и 
свима који су помогли.  
 
 
 
 


