
29.10.2019. 
Решавање проблема канализације у Жичи  
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са директором Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево Александром 
Несторовићем и координатором пројеката Вукосавом Коњикушићем, обишао је 
радове на изградњи колектора фекалне канализације у делу насеља Жича - 
засеоци Жичка Река и Брадуловац, након чега ће уследити и асфалтирање 
локалног пута.  

Средства за извођење радова на овом пројекту, у складу са Уредбом о 
утврђивању државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности 
локалне самоуправе, обезбедила је Канцеларија за управљање јавним улагањима 
Владе Републике Србије у износу од 13.940.804,81 динара без ПДВ-а, а град 
Краљево око 450.000 динара.  

Како је истакао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, град 
Краљево настоји да обезбеди услове за пристојан живот свим грађанима - и 
онима који живе у центру града и онима који насељавају приградска насеља и 
села у околини Краљева.  

„Уз помоћ Канцеларије за управљање јавним улагањима обезбедили смо 
укупно 16.000.000 динара како бисмо изградили канализациону мрежу у насељу 
Брадуловац у Жичи. Биће изграђено нешто више од 800 метара канализационе 
мреже, након чега очекујемо и да ћемо наставити изградњу мреже у Жичи“, рекао 
је градоначелник приликом обиласка радова и додао:  

„Ове године град Краљево је обезбедио значајна финансијска средства за 
изградњу канализационе мреже у Конареву, Жичи и у другим местима. Уз помоћ 
председника Републике Александра Вучића и новог инвестиционог пројекта биће 
обезбеђена велика финансијска средства како бисмо направили и водоводну и 
канализациону мрежу до сваког села у Србији. Град Краљево је спреман, 
припремамо пројекте, знамо шта хоћемо и очекујем да ћемо добити довољно 
новца да изградимо ову мрежу“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић. 

Према речима Вукосава Коњикушића, нова канализациона мрежа ће бити 
интегрисана у градску мрежу. Свим грађанима, и онима у горњем делу Жиче, биће 
омогућено да се у наредном периоду, прављењем пројекта, прикључе на мрежу. 
Ради се на побољшању еколошке ситуације и живота грађана, каже Коњикушић.  

„Биће асфалтирана и цела улица, с тим што ће прикључење бити омогућено 
а да не мора да се поново копа асфалт. У наредном периоду ћемо морати да 
санирамо и септичке јаме, којих има више од 50. Молим грађане да се што пре 
прикључе на ову канализациону мрежу и буду корисници ЈКП „Водовод“, апеловао 
је Коњикушић напоменувши да постоји могућност продужетка радова за 
петнаестак дана због услова на терену, за шта ће тражити сагласност Канцеларије 
за управљање јавним улагањима. Такође је захвалио мештанима Жиче који су 
помогли да дође до реализације пројекта и истакао да је ово леп пример 
функционисања месне заједнице 

Председник Месне заједнице Зоран Рудинац је захвалио граду Краљеву на 
подршци и вези са Републиком Србијом ради остваривања ове инвестиције, 



истакавши да се на овај начин решава и питање проблема грађана и еколошки 
проблеми у непосредној близини Манастира Жиче.  

У име мештана, локалном и републичком руководству захвалила је Живка 
Вујовић.  

„Као представник и житељ ове месне заједнице - пресрећна сам. Никад се 
Жича није више градила него последњих пет-шест година. Решавамо многе 
проблеме. Ове године ћемо асфалтирати можда чак и седам путева, решава се 
проблем канализације... Уз помоћ локалне самоуправе и Републике, решавамо 
инфраструктурне проблеме. Видим како је Жича лепша и боља, али увек може и 
више и боље. Битно је да се ради. Када су нам села јача и боља, јача је и цела 
Србија, јачи смо и ми као друштво“, поручила је мештанка Жиче.  

Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
Александар Несторовић се осврнуо и на то да је требало решити имовинско-
правне односе. 

„Део земље се враћа Манастиру тако да неким будућим планским 
документима покушавамо да низ Жичку реку направимо мост и прелаз. Да, када се 
земља буде вратила Манастиру, имамо неки нови прелаз који ће користити сви 
грађани. Брадуловац је ово чекао дуги низ година и сада смо успели. Верујем да је 
ово само корак ка решавању инфраструктурних проблема у Жичи“, поручио је 
Несторовић.  

Радови на изградњи колектора фекалне канализације у дужини од 867 
метара су почели 6. септембра ове године, а рок за завршетак је 90 календарских 
дана. Извођач радова је краљевачко Јавно комунално предузеће „Водовод“ 
Краљево. 

 


