
САМО ПРОВЕРЕНО.

ТЕРЗИЋ: 
Могуће да у  
ратама плаћамо 
надокнаду

КОМПЛЕТНА ОБНОВА ТРАСЕ ДЕСПОТОВАЦ - ЋУПРИЈА ОД 22 КИЛОМЕТРА У ПУНОМ ЈЕКУ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ре-
гионалног пута Деспотовац 
- Ћуприја у дужини од око 
22 километра, ПЗП "Крагу-
јевац" из Крагујевца ради 
пуном паром. Инвеститор 
је ЈП "Путеви Србије" пре-
ко Светске банке, а у радове 
ће бити уложено 849 мили-
она динара.

Урађена је трећина по-
сла, радови се изводе пла-
нираном динамиком. Рок 
за завршетак посла је 29. 
март наредне године, али 
уколико временске прили-
ке у зимском периоду не 
буду ишле наруку извођа-
чима радова, рок ће бити 
мало продужен, сазнају 
"Новости" од водећег ин-
жењера на пројекту Мила-
на Словића.

- Реч је о путу који је 
озбиљније рађен осамдесе-

тих година прошлог века, 
од када су само крпљене 
ударне рупе. Обнова подра-
зумева ископ проширења и 
ширење коловоза са 5,5 на 
6,5 метара, као и додавање 
банкина од једног метра с 
обе стране коловоза. Што 
се тиче подлоге, на већем 
делу остаће постојећа ко-
ловозна конструкција, док 
ће код ископа проширења 
бити додат камени мате-
ријал, а ради се и цементна 

стабилизација на целој по-
вршини пута у дебљини од 
20 центиметара. На целој 
деоници додаје се и слој 
асфалта дебљине седам 
центиметара - прецизира 
Словић.

Пошто је урађена ра-
чванска брзина, 60 кило-
метара на час, раде се и 
радијуси кривина, односно 
исправљају се на рачван-
ску брзину на којој је рађен 
пројекат.

- Ово ће бити најбољи 
пут у Поморавском округу 
и најшири пут у односу на 
све остале путне правце ко-
ји спајају Деспотовац и Ћу-
прију. Коловозна конструк-
ција омогућиће да се тежак 
теретни саобраћај несме-
тано одвија - оцењује пред-
седник општине Деспотовац 
Никола Николић и додаје 
да је Општина активно уче-
ствовала у пројектовању тог 
пута. З. ГЛИГОРИЈЕВИЋ

ДО БОЛНИЦЕ
ПУТ је веома важан, јер је фре-
квенција саобраћаја велика, 
поготову што се наши суграђа-
ни лече у ћупријској болници, 
па нам је важно да пут буде 
што бољи - оцењује Николић.

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Вишак од 70 милиона у инвестиције
НА редовној седници 

Скупштине општине Вр-
њачка Бања, одборници 
су усвојили трећи ового-
дишњи ребаланс општин-
ског буџета. На овај начин, 
буџетски суфицит од 70 
милиона динара, остварен 
у првих шест месеци ове 
године, искористиће се за 
увећање основног капита-
ла јавних предузећа чији 
је оснивач Општина, за 

финансирање капиталних 
инвестиција из области ко-
муналних делатности, као 
и за отплату главнице кре-
дитног задужења.

Истовремено, биће из-
двојено и 2,5 милиона ди-
нара за стварање услова за 
увођење једносменске на-
ставе у ОШ "Бане Милен-
ковић" у оближњем Новом 
Селу.

Како се могло чути на 

седници, просечно оства-
рење прихода у наведеном 
периоду је изнад дина-
мичког плана, односно 53 
одсто. Од тога је, порез на 
зараде, као најзначајнији 
приход буџета, остварен 
око динамичког просека, 
што представља, како је 
констатовано, добар пока-
затељ привредних активно-
сти на територији општине 
Врњачка Бања. Г. Ћ.

Друм спреман за теретњаке

ЈУБИЛАРНИ ДЕЧЈИ КАРНЕВАЛ 
НАКОН две године паузе због ковида, у суботу ће се у Параћину одржати јубилар-
ни 10. Дечји карневал који окупља малишане из параћинских вртића и нижих 
разреда основних школа, те госте из окружења. Деца ће најпре у свечаном де-
филеу проћи главном параћинском улицом, а потом ће групе из вртића и школа 
извести на бини у центру града програме који су припремили са својим наставни-
цима и васпитачима. Манифестација је део Крстовданских свечаности у оквиру 
обележавања Дана општине, а организатор је Туристичка организација. З. Р.

УКРАТКО
ПОВОДОМ Дана општине Ћуприја упућен је 
позив грађанима и институцијама да доставе 
предлоге за признања и награде заслу-
жним појединцима или институцијама за 
најзначајнија достигнућа. Рок за достављање 
предлога је 30. септембар. З. Г.
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НА ПОМОЛУ РЕШЕЊЕ ПРИЛАЗА КОЈИ ВОДИ КА БОЛНИЧКОМ КОМПЛЕКСУ У КРАЉЕВУ

ГРАД ОТКУПЉУЈЕ ПУТ
Још непозната вредност саобраћајнице, процениће порезници

ПУТ који води ка ком-
плексу болница у 
Краљеву неће бити 

блокиран. Градска упра-
ва одлучила је да Краљево 
откупи земљиште на којем 
се налази прилазна саобра-
ћајница ка - Поликлиници 
и Општој болници "Студе-
ница" са паркингом. Тај 
део пута је прошлог месеца 

на јавном надметању про-
дало предузеће "Велефарм 
д.о.о." у стечају.

Откуп земљишта, пре-
ма речима градоначелни-
ка Краљева др Предрага 
Терзића, договорен је на 

састанку челника града на 
Ибру са представницима 
фирме "Вега" из Ваљева, 
новог власника објекта ис-
пред Поликлинике са по-
менутим земљиштем.

- Све је договорено у ин-
тересу грађана и сви кори-
сници услуга Поликлинике 
и ОБ "Студеница" моћи ће 
несметано да користе ту 
саобраћајницу. За разли-
ку од стечајне управе "Ве-
лефарма", представници 
"Веге" имали су велико 
разумевање - каже први 
човек града на Ибру.

Засада још није познато 
колико ће локалну само-
управу коштати откуп са-
обраћајнице чију ће вред-

ност проценити Пореска 
управа.

- Биће у потпуности ис-
поштована законска про-

цедура. Постоји могућност 
и да надокнаду исплаћује-
мо у ратама о чему ћемо 
се договорити са новим 
власником - појашњава 
Терзић. - Најважније је да 
неће бити никакве блокаде 
прилаза болничком ком-
плексу.

Према његовим речима, 
град је за продају овог зе-
мљишта сазнао приликом 
расписивања јавног пози-
ва, тако да је било касно да 
се у буџету града за ову го-
дину планирају и та сред-
ства за откуп. Г. ЋИРОВИЋ

ЗАКУПАЦ
ЦИЉ Града је и да градска 
Апотекарска установа остане 
закупац простора који је про-
дат. Некада је она газдовала 
и земљиштем и објектом, али 
је пре деценије дата као залог 
установе фирми "Велефарм". 
За апотеку је плаћан и закуп, 
а када је "Велефарм" отишао 
у стечај расписана је продаја и 
локала и земљишта.
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