
26.09.2019. 
 
Градоначелник града Краљева и директор ЈП „Путеви Србије“ обишли радове у 
Богутовцу 
 
 Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и директор Јавног 
предузећа „Путеви Србије“ Зоран Дробњак обишли су радове на оштећеним 
путевима у селу Богутовац, који су настали услед елементарне непогоде која је 
задесила град Краљево, 3. јуна ове године . 

Како је истакао градоначелник, председник Србије Александар Вучић не 
само да брине о најважнијим државним и националним питањима, већ своју 
пажњу посвећује и обичним људима.  

„Приликом посете председника Вучића Богутовцу, у фебруару ове године, 
разговарали смо са људима који живе и у Богутовцу, и у Лопатници, и том 
приликом председник је обећао да ће асфалтирати овај пут. Данас са директором  
Јавног предузећа „Путеви Србије“ Зораном Дробњаком обилазимо радове на овом 
подручју, а такође у следећих неколико дана очекују нас и нова асфалтирања у 
Богутовцу и његовој околини“, рекао је градоначелник. 

Терзић је подсетио да је град Краљево у претходне три године обезбедио 
чак 29.000.000 динара за развој сеоског туризма. 

„Захваљујући тим подстицајима домаћице са Рудна, из Гледића и 
Лопатнице не морају више своје млечне производе, воће и поврће да доносе до 
градске пијаце и да прелазе 30, 40, или од Рудна читавих 100 километара, већ 
управо у својим домаћинствима могу да продају воће, поврће, сир и кајмак и на тај 
начин задржавамо људе на селу“, појаснио је градоначелник.  

Како је истакао Терзић, у домаћинству које су обишли у Богутовцу, налази 
се много младих људи, а захваљујући председнику Републике Србије Александру 
Вучићу, Јована, Јелена и Павле сада имају асфалт до своје куће, па изразио наду 
да ће ова деца остати да живе у Богутовцу. 

Директор  Јавног предузећа „Путеви Србије“ Зоран Дробњак истакао је да  
захваљујући Влади Републике Србије и Министарству саобраћаја, Јавно 
предузеће „Путеви Србије“ издвајају око 2.000.000.000 динара сваке године и 
сваке године се уради између 180 и 220 километара локалних путева. 

„Председник Републике Србије као што обилази општине и градове, 
обилази и села и етно села. У Богутовцу радимо пут од 1250 метара, у који је 
уложено 14.500.000 динара, а након завршетка ове деонице, извођач радова 
„Нови Пазар - Пут“ урадиће и ту деоницу од 400 метара“, појаснио је Дробњак.  

Дарника Филиповић власница етно села „Богут“, једина је у Богутовцу која 
се бави сеоским туризмом, она је истакла да град Краљево годинама одваја 
средства којима помаже сва домаћинства која се баве сеоским турзмом. 

„Већ пет година се бавим сеоским туризмом и без већих средстава не може 
да се крене у радове, а Град нам даје могућност да те радове спроведемо у дело. 
Уз помоћи града Краљева, ја сам покренула градњу још једног вајата. Град нам је 
пре две године урадио 500 метара пута до нашег имања и то нам много значи јер 
смо раније имали пут од калдрме, пун рупа и није било лако да се дође до имања 
колима“, појаснила је Даринка, па се захвалила градоначелнику града Краљева др 



Предрагу Терзићу и председнику Александру Вучићу на помоћи коју држава и град 
Краљево пружају.  

Власници домаћинства у засеоку Корићанци, у Богутовцу, Јовица и 
Радомирка Корићанац, које чини десет чланова, кажу да им је живот без пута био 
много тежак, због чега се, како сматрају, много мештана одселило и отишло у 
град. 

„Цео живот се мучимо због путева, од 1963. године, сваке године пут однесе 
вода, па смо га ми поправљали ручно, али штету коју је сада вода нанела не би 
могли никако сами да средимо. Сада када је направљен пут, много је лакше да се 
до нас дође“, рекао је Јовица, па захвалио градоначелнику Терзићу и председнику 
Вучићу што су помогли да се овај пут изгради.  
 

 
 
 
 


