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Обећано – учињено: санирано дванаест километара пута у студеничком крају 
оштећено у прошлонедељном невремену 
 

Jако олујно невреме праћено градом, које је прошле седмице погодило 
студенички крај наневши велику штету на стамбеним објектима и усевима, 
оштетило је и локалне путеве. Оштећење на путном правцу Студеница-Ђаково 
оставило је око 100 мештана одсечено од својих суседа, али не дуго. Као што су 
представници Града Краљева и Рашког управног округа и обећали приликом 
обиласка овог краја непосредно након невремена, за само седам дана санирано је 
12 километара локалних путева у два путна правца. 
 По завршетку радова, представници града Краљева и Рашког управног 
округа дошли су у нову посету. Том приликом, градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић је истакао да је обећано учињено и да сви људи на територији града 
Краљева морају да имају пут до своје куће, морају да имају могућност да живе као 
они који живе у центру града и у приградским насељима.  
  „Без обзира на то што овде живи мали број људи, ми морамо да дођемо до 
сваког човека, до последње куће у селу, да реконструишемо пут. Због тога сваке 
године све више новца издвајамо и за реконструкцију путних праваца на сеоском 
подручју и за асфалтирање путева“, рекао је градоначелник уз подсећање да је 
град 2016. године издвојио 35.000.000 динара за асфалтирање путева на сеоском 
подручју, да је тај износ растао до 42.500.000, па до 70.000.000, да би ове године 
први пут било издвојено 100.000.000 динара за асфалтирање путева на сеоском 
подручју. 

„Сваке године морамо да асфалтирамо путеве, некада и за више од 
100.000.000, како бисмо успели да сваком човеку обезбедимо пут до куће. Тако 
функционише тим одговорних људи предвођен локалном влашћу. Сигуран сам да 
ћемо у будућности градити и ауто-путеве, али да нећемо заборавити ни изградњу 
оваквих, можда за неке мање важних путева, али за оне људе који живе овде - 
најважнијих. А када је нешто најважније грађанину Краљева, то мора да буде 
најважније и за локалну власт“, поручио је први човек нашег града.  

Како је истакао начелник Рашког управног округа Небојша Симовић, 
озбиљна и одговорна власт оно што каже - мора и да испуни.  

„Оно што кажемо, у наредном периоду, то ће тако и бити. Све што смо 
обећали везано за инфраструктуру, за путеве, то смо и урадили. Можда до краја 
ове или почетком следеће године, формираћемо општину Ушће, запослићемо 
одређени број људи и имати првог председника општине Ушће. Волео бих да то 
буде неко из света привреде, неко ко се разуме у инвестиције, ко може да води 
општину Ушће на добробит свих грађана. Мислим да ће акценат бити на 
пољопривреди и туризму и да би ту требало општина да има највише 
надлежности“, рекао је Симовић. 
 Према речима директора ЈКП „Путеви“ Мирка Вуковића, приликом посете 
пре седам дана стање на локалним сеоским путевима је било веома лоше, али је 
са успехом санирано и мештанима је обезбеђен несметани прилаз до кућа. На 
терену је радило десет машина ЈКП „Путеви“ Краљево, а употребљен је 
квалитетан материјал који ће дуго послужити својој намени.  



„Терен је веома компликован, сложен, операције које смо овде радили су 
биле захтевне. Уз помоћ „Ибарских рудника“ и појединих привредних друштава, 
успели смо, уз своју механизацију и стручну помоћ, да урадимо ово у веома 
кратком року“, не кријући задовољство изјавио је Вуковић. 

Председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић сматра да је пут 
веома добро урађен, као и канали, и нада се да ће тако и да остане дужи 
временски период. Ипак, у овом крају је, како наводи, нажалост, све мање људи.  

„Према казивању мештана, планирано је да буде направљена и школа у 
природи, да деца дођу, бар једно одељење од тридесетак ђака, али је и то 
напуштено. Има још укупно стотинак људи који у овим пределима обитавају, али 
наш посао јесте да им колико-толико олакшамо живот. Мора да се мисли на сваког 
човека на територији града. Ми то покушавамо, боримо се. Кад је тешко, трудимо 
се да будемо ту“, рекао је Марковић подсетивши на то да је приликом последње 
посете Краљеву и председник Републике Александар Вучић упознат са тим колико 
је важан пут од Студенице до Бзовика, које дели 24 километра.  

„За нас би то била велика инвестиција, а за Републику, надамо се, не. 
Имамо обећања да ће у периоду од 2020. до 2025. тај пут, на задовољство свих 
нас, бити завршен“, рекао је председник краљевачке Скупштине Ненад Марковић. 

За мештане Ђакова, који су дочекали представнике локалне самоуправе и 
Рашког округа у Ловачком дому, посета је била веома значајна будући да, како су 
истакли, њихово село никада пре није посетио ниједан градоначелник ни локални 
функционер. Они су захвални што су представници Града и Округа дошли да их 
обиђу чим се несрећа десила, а већ три дана након тога и екипа са машинама. 
Истичу да је урађено боље него што је било, али да би много значило да се људи 
врате у ове крајеве.  

Улагањем у село и путну инфраструктуру стварају се услови да се живот и 
овде настави, да се млади врате и оснују своје породице. 


