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Асфалтиран део пута у Боровцима код Ушћа 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић обишао је село Боровци 
приликом асфалтирања пута у дужини од 346 метара. Како је др Терзић први 
градоначелник који је посетио ово село надомак Ушћа, дочек који су му приредили 
бројни мештани био је веома срдачан.  

У овом брдско-планинском подручју, са око 40 домаћинстава, много значи 
асфалтирани пут. У Боровцима има и младих брачних парова, са и по шесторо 
мале деце, који, како кажу, живе за овакве дане. Мештани су захвални 
градоначелнику и председнику Скупштине града Краљева што су испунили 
обећање. Како причају, до сада су, уместо правог пута, бацали земљу на земљу, а 
вода све однесе, па остану без пута. Од Камењана према Боровцима 
асфалтирано је 600 метара пута, а још 1.240 метара мештани планирају да 
удружени, уз подршку града Краљева, у будућности заврше. Извођачу радова, 
краљевачком Јавном комуналном предузећу „Путеви“, мештани села Боровци су 
помогли и приликом асфалтирања ове деонице од 346 метара. 
 Према речима градоначелника града Краљева, све оно што је обећано биће 
и асфалтирано.  

„Пут је најважнији за људе који живе на селу. Управо осмеси ових људи 
показују њихову срећу што настављамо даљу изградњу асфалтног пута, овога 
пута у Боровцима. У претходне четири године асфалтирани су путеви у Полумиру, 
Церју, Ушћу, Камењанима, Боровцима, на Рудну, у Бзовику, Гокчаници и другим 
местима у околини Ушћа“, изјавио је Терзић, подсетивши да је Град у 
асфалтирање путева на овом подручју, од 2018. до 2020. године, издвојио 
37.600.000 динара.  

Градоначелник је истакао да Град жели да помогне мештанима, да сачува 
младе људе на овом подручју. 

„Само у Боровцима, у наставку пута, живи чак двадесеторо деце. Наш циљ 
је да та деца остану да живе овде и због тога, као одговорна власт, морамо да 
улажемо у сва ова места“, поручио је др Терзић. 

Према речима председника Месне заједнице Студеница Драгана 
Јевремовића, у овој месној заједници је асфалтирано пет путних праваца у укупној 
дужини од 1.400 метара. Вредност радова је износила 7.128.000 динара, од чега је 
учешће града Краљева 6.058.000, а мештана 1.069.000 динара.  

Према његовим речима, ове године у Студеници је урађено укупно 3.960 
метара квадратних, због чега је изразио задовољство и захвалност руководству 
града Краљева које је препознало потребе Месне заједнице Студеница. Он је 
изразио наду да ће започети пројекти на територији месне заједнице бити 
настављени и да ће шест путних праваца бити приведени крају.  

Град Краљево ће до краја ове године у асфалтирање путева на сеоском 
подручју утрошити 107.000.000 динара, што је три пута више него 2016. године, 
када је издвојено свега 35.000.000 динара.  

Осим улагања у путну инфраструктуру, како истиче градоначелник 
Краљева, захваљујући ангажовању председника Скупштине града Ненада 
Марковића, ускоро ће бити покренута процедура за оснивање градске општине 



Ушће. То би требало да мештанима Ушћа, али и свих околних места која ће 
припадати градској општини Ушће, олакша решавање проблема. 

Приоритет овог краја је изградња путног правца према Рудну, што би, уз све 
оно што се ради на развоју села и побољшању квалитета живота у руралним 
подручјима, унапредило туристичку понуду Студенице, али и околних села. 


