
РАДОВИ НА ПУТНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

Асфалтирање у Прањанима,
Срезојевцима и на Руднику
Вредност радова око 11 милиона динара

У току овог месеца завршено

је асфалтирање путева у Прања-

нима, Срезојевцима и на Рудни-
ку, саопштавају из кабинета пре-

дседника општине. У Месној заје-

дници Прањани, засеоку Лазови-

ћи, асфалтирано је 315 м некате-
горисаног пута. Вредност радова

је око 1,4 милиона динара, изво-
ђач радова је „АР градња", а у
финансијској реализацији радова

учествовали су локална самоу-

права и мештани у односу 3:1,
сазнајемо из кабинета предсе-

дника општине.
Председник Месне заједнице

Прањани Радовин Веселиновић

истакао је да ово једна од најбе-
рићетнијих година за Прањане у

последњих 30 година.
- Ове године смо, захваљу-

јући Општинској управи и грађа-

нима који су скупили новац,

урадили доста путних праваца,

средили смо зграду на игралишту

фудбалског клуба, имали смо

један од најлепших сабора - Са-
бор виолине, као и посету пре-

дседника Републике на брду

Галовићи. Имамо обећања за

даље, у смислу израде канали-
зације за село Прањани и дово-
ђења воде са Рзава, што ће

учинити да Прањани буду једно

од најлепших села - истакао је

Веселиновић.

Такође, мештани Срезоје-
ваца добили су нови асфалт на
деоници некатегорисаног пута

дужине 270 м у Марића сокаку,

који Срезојевце повезује са дру-
гим деловима матичне општине,
као и са Чачком. Вредност ових

радова је око 1,5 милиона дина-
ра, извођач је „АР Г радња“, а сре-
дства су прикупили мештани и

локална самоуправа.

У Месној заједници Рудник

завршено је асфалтирање лока-

лног пута Злокуће - Дрење, у ду-

жини од око 750 м. У питању је

деоница пута од колоније Рудник,
преко погона јаме, до Мајдана,
чија дужина износи 675 м, уз

санације на истој деоници у ду-
жиниод72м. Уговорена вредно-

ст радова овог путног правца

износила је око 7.800.000 динара.
Средства за извођење ра-

дова обезбедили су у истом про-

центу општина Горњи Милано-

вац и Рудник и флотација „Ру-

дник“ д.о.о, по 50 одсто од укупне

вредности радова.
- Пут је општински, али пут

користимо и ми као предузеће,

али и наше комшије и мештани.

Поготово је био проблематичан
део пута код куће Југослава Ву-

четића, где су биле велике рупе,

нису могла да пролазе ни лака

возила, нити аутобуси који
превозе наше раднике, тако да је
ово сад одлично одрађено. И овај

други део, који креће од капије

јаме 04 до Џоковића куће је зна-

чајан за породице које ту живе -
нагласио је генерални директор

„Рудника" Ацо Илић.

Председник МЗ Рудник Ми-

лован Николић рекао је да је овај

пут од великог значаја, како за

мештане, тако и за Флотацију.

Т. Раковић

Фотографија ПР општине Г.М.
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