
Изградња теретане на отвореном на Берановцу 
 
После изградње теретана на отвореном поред Ибра  и у Борићима, у 

Краљеву се гради и трећа теретана на отвореном – у Месној заједници  
Берановац. Министарство омладине и спорта је за овај пројекат издвојило 
2.481.000 динара, а град Краљево додатних 440.000 динара како би мештани 
Берановца, Јовца, Метикоша и околних насеља могли да користе простор на коме 
ће постојати трим стаза и справе за вежбање.  

Нажалост, како је истакао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, 
чињеница је да постоји проблем уништавања справа у теретанама на отвореном. 

„Неопходно је да ове теретане преузме Спортски центар Ибар, који ће се 
бринути о њиховом одржавању. Апелујем на грађане Краљева да воде рачуна о 
нашим заједничким стварима“, обратио се суграђанима градоначелник. 

Теретана није једина новина у овом делу града. Како је истакао Терзић, 
Берановац у потпуности мења свој изглед.  

„Поред завршеног вртића, отворене амбуланте, сада са гради и теретана на 
отвореном. У овом делу града, у наредном периоду, започећемо још неколико 
веома важних инфраструктурних пројеката. Поред асфалтирања улица и 
решавања других мањих инфраструктурних проблема, започеће изградња пута ка 
Гочу, са изградњом тротоара али и одвода атмосферских вода, што ће бити веома 
значајно за мештане Берановца, Јовца, али и за друге Краљевчане који ће сада 
моћи лакше да путују ка Гочу, на коме је град започео озбиљне инфраструктурне 
пројекте. После завршетка изградње павиљона, који је коштао 65 милиона динара, 
ове године ће започети и изградња мање жичаре, за шта смо помоћ добили од 
Министарства туризма - 15 милиона динара, колико ће издвојити и град Краљево, 
а терени за рукомет и кошарку ће бити реконструисани средствима које је 
обезбедило Министарство за демографију и популациону политику“, најавио је 
градоначелник посебно нагласивши да је то је нови импулс овом делу Краљева. 

„У будућности ћемо моћи да причамо само о инвестицијама, само о 
резултатима, јер сваког дана се у Краљеву дешавају нове позитивне ствари“, 
изјавио је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић..      
 

 


