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Градоначелник обишао радове на путу у Јовцу  
 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић обишао је радове на државном 
путу Краљево-Гоч, који се изводе на деоници од Берановца ка Гочу у дужини од 4,5 

километра. Вредност радова, које изводи предузеће „Нови Пазар - пут“, износи око 
170.000.000 динара без ПДВ. 
 У првом делу су бетонирани канали и изграђени тротоари, којих до сада није 
било, а који су сада поплочани бехатон плочама. Омогућавање несметаног кретања 

пешацима је од изузетног значаја будући да овим путем деца одлазе до школе, а у 
овом крају постоје четири транспортне компаније. Према речима градоначелника, 
ово је велики напредак у области безбедности саобраћаја, поготову безбедности 
деце. Такође, како истиче Терзић, значај овог пута је велики и јер води ка важној 
туристичкој дестинацији - планини Гоч. 

„Ради се о веома значајном пројекту који финансира Влада Републике Србије 
и Јавно предузеће „Путеви Србије“. Само у претходних неколико година уложили 
смо значајна финансијска средства у Гоч, где су изграђени нови павиљони 

вредности 65.000.000 динара. Ускоро почињу радови на постављању жичаре на 
малој стази, укупне вредности 35.000.000, од чега је Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација издвојило 20.000.000, а град Краљево додатних 
15.000.000 динара. Захваљујући ЈП „Скијалишта Србије“, добијена је и жичара за 
велику стазу. Очекујем да ћемо током наредне године поставити и њу. 

Асфалтирани су и прилази Дечјем одмаралишту Гоч, средствима која је обезбедио 
град Краљево“, наводи градоначелник Краљева напомињући и да је много новца 
уложено и у месне заједнице Берановац и Каменица.  

„На Берановцу је изграђен потпуно нов вртић, вредности око 53.000.000 

динара без ПДВ, за чију изградњу је велики хуманиста и донатор из Канаде 
Миломир Главчић издвојио 200.000 евра. Отворена је нова амбуланта, у сарадњи са 
Министарством омладине и спорта изграђена је теретана на отвореном и трим 
стаза“, наводи др Предраг Терзић. 

Рок за завршетак радова је 30. јун, а од 1. јула биће настављени радови на 
наредних осам километара, до скретања за Сокољу на државном путу Краљево-Гоч. 
Радови се изводе под саобраћајем, што је отежавајућа околност, осим асфалтерских 
радова, који на по пар дана обуставе саобраћај.  


