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Асфалтирано још 250 метара пута у Ласцу 
 

Још један део локалног путног правца Тодоровићи-Лазац, у дужини од 250 
метара, асфалтиран је, у складу са обећањем представника локалне самоуправе. 
Радове су извели радници краљевачког Јавног комуналног предузећа „Путеви“. До 
сада је у селу Лазац асфалтирано 700 метара пута, а да би путни правац 
Тодоровићи-Лазац био завршен, треба да се асфалтира још 600 метара. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић наглашава да инфраструктура 
мора да буде обезбеђена за све људе који живе на територији града Краљева, и у 
центру града и у местима која су удаљена 10, 15, 20, 50 или чак 100 километара 
од центра. 

„Сви заједно морамо да разговарамо о проблемима, да их заједнички 
решавамо и да оно што обећамо увек испунимо. Претходне године смо 
разговарали о асфалтирању путева, обећали смо да ћемо асфалтирати овај путни 
правац, што данас и завршавамо. Али, настављамо са разговорима шта треба да 
урадимо наредне године. Мештани сада знају - оно што обећамо, ми, као 
одговорна власт, увек испунимо. Данас асфалтирамо пут Тодоровићи-Лазац, а са 
мештанима смо разговарали шта је још потребно да урадимо како бисмо сачували 
људе на овом подручју“, каже градоначелник.  

Мештани се надају да ће представници локалне самоуправе обећање дато 
за асфалтирање преосталог дела пута испунити наредне године. Како кажу, они су 
овде рођени, желе да остану на свом имању, у природи, воле да раде и да 
стварају колико могу како би оставили нешто иза себе, да млађе генерације памте 
шта су радили и да наставе њиховим стопама. Захвални су што су добили још 
један део пута и радује их градоначелниково обећање да ће асфалтирање бити 
настављено. Ипак, осим доброг пута, струје, телефона, воде – природне, са 
планинског извора, потребно је да се људи врате на село, поручују мештани. 

Да нису само стари домаћини заговорници живота на селу, говори и пример 
младог краљевачког доктора стоматологије Владимира Дражовића, који у 
Краљеву има и своју ординацију, али је са супругом и двоје деце одлучио да 
покуша да живот једним делом пресели и на село. 

„Ово није мој родни крај, али сам се вратио на село зато што сматрам да је 
то једина алтернатива и једина будућност нас одраслих, а деце поготову. 
Породица је позитивно реаговала када сам рекао да ћу купити имање на селу, 
поготову супруга, која ме подржава у овоме. Имам два сина, они су одушевљени, 
убеђују ме да се овде преселимо, тако да размишљамо да то и урадимо“, каже 
Дражовић, уз поруку младима и онима који размишљају да живот наставе на селу:  

„Мислим да је овде највеће богатство, да је у граду сиромаштво.“  
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић истиче да га веома радује што 

и млади људи из Kраљева долазе да живе у нашим селима, што живе у Ласцу, 
Пекчаници, и што желе, како каже, да овде свију своје кућно гнездо и да овде живе 
заједно са својом децом.  
 


