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Изградња канализационе мреже у Конареву 

 
Радове на изградњи фекалне канализационе мреже у Конареву, у засеоку 

Кречковићи, обишли су градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са 
представницима града Краљева, начелник Рашког управног округа Небојша 
Симовић, директор ЈКП „Водовод“ Миленко Стефановић, као и директори градских 
јавних и јавних комуналних предузећа, одборници.  

Инвеститор радова на изградњи фекалне канализационе мреже у Конареву 
је град Краљево, пројектант и oдговорни извођач радова ЈКП „Водовод“ Краљево. 
Вредност радова је већа од 12,5 милиона динара. 

Градоначелник др Предраг Терзић је истакао да је у буџету за 2019. годину 
и у Програму уређивања грађевинског земљишта град определио значајна 
финансијска средства за изградњу канализационе и водоводне мреже. 

„'Водовод' тренутно гради канализациону мрежу за „Леони“, за нову 
фабрику која ће ове године бити отворена у Краљеву и измешта азбестне цеви 
како би била изграђена трећа приступна трака фабрици „Леони“ у Улици Јована 
Дерока. Радови се изводе и у Матарушкој Бањи и у Конареву. Изградња 
канализационе мреже у овом делу Конарева значиће много свим мештанима. 
Наша намера јесте да у будућности улажемо још већа материјална средства како 
бисмо наставили изградњу канализационе и водоводне мреже и у Конареву и у 
Матарушкој Бањи и тиме олакшали живот свим мештанима ових насеља“, рекао је 
градоначелник додавши да за водоснабдевање и канализациону мрежу укупно 
треба 30.000.000 динара. 
 Директор ЈКП „Водовод“ Миленко Стефановић каже да је, од договорених 
2,1 километра, урађено 950 метара, а планирано је и решавање потпуног система 
у овом делу насељеног места Конарево које гравитира јужно испод Ибарске 
магистрале. Стефановић је захвалио грађанима који су показали стрпљење да 
радници „Водовода“ несметано заврше послове, као и локалној самоуправи која је 
издвојила средства за решавање проблема канализације не само овог дела него и 
дела преко магистрале.  

„Обрадовао бих грађане Краљева који немају воду да ћемо у два крака 
урадити деонице ове године. Један ће ићи од пруге до Новог гробља, а други, 
вероватно, од трафостанице према засеоку Шундовића мала. У Матарушкој Бањи 
интегришемо потпуно систем, ту има доста комуналне неуређености и правних 
заврзлама, нерешених имовинских односа, нерешених питања старих бунара, 
резервоара, али покушавамо све да решимо и сведемо на правну регулативу како 
би се избегле нежељене последице. Имамо проблем са притиском воде, који ћемо 
решити, како би грађани Матарушке Бање уредно били снабдевени водом“, рекао 
је директор градског „Водовода“.  

Стефановић је истакао да ће бити радова и у Адранима, мада су нешто 
захтевнији, јер су веће дубине, ради се поред магистрале, а захваљујући 
пречистачу који је савремено постројење за прераду отпадних вода, Ратина и 
Врба ће решити проблем са канализацијом.  



Према његовим речима, цена прикључка је 20.000 динара, а онај ко 
прикључи канализацију не мора да прикључи и воду, али ипак треба да будемо 
свесни колико је значајно имати добру воду за пиће.  


