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Заменик премијера Србије Ивица Дачић отворио је деоницу  пута Ивањица - Студеница
дужине 15 километара. Голија је за државу  стратешки важан крај Србије, поручио
Дачић и најавио изградњу базе  Жандармерије на тој планини.

  

Отворена деоница пута од Ивањице до Студенице у дужини од 15  километара. Заменик
премијера Србије Ивица Дачић поручио је приликом  отварања пута да то не ради због
избора већ зато што је тај  инфраструктурни пројекат завршен на време.

    

"Ово  не радим због избора, јер избора нема, већ зато што су се радови  завршили на
време", рекао је Дачић пред мештанима тог дела Голије.

    

Министар  је указао да је тај крај Србије стратешки важан за државу, и то не само  са
аспекта природног богатства, као и да је веома важно да становништво  не одлази из
тог краја, због чега треба отварати нове економске  перспективе и даље улагати у
инфраструктуру и туризам.

  

Дачић је  претходно разговарао са председником општине Ивањица Радославом 
Ристићем, који је на свечаности отварања пута рекао да му је министар  полиције обећао
да ће подржати развој тог краја.

  

"Ово је прави пример и потврда да народ у овом делу Србије и сам крај нису
заборављени од државе", рекао је Ристић.

  

Отварању пута од Ивањице до Студенице присуствовао је и директор полиције Милорад
Вељовић.
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Радове на путу, који су почели 2006. године, изводило је Јавно предузеће "Путеви
Србије".

  

Изградња базе Жандармерије на Голији

  

Дачић  је изјавио да је Голија и са безбедносног аспекта стратешки важна за  Србију и
најавио изградњу базе Жандармерије на тој планини.

  

"Голија  је веома важна територија за Србију и ми имамо у плану изградњу базе 
Жандармерије како бисмо и у овом делу земље имали стабилну безбедносну  ситуацију",
рекао је Дачић у селу Глеђица, поред Ивањице, где је отворио  4,5 километара дуг пут
Римски мост-Голија.

  

Министар је рекао да  отварање путева у 21. веку није нешто чиме би се требало
хвалити, али да  у Србији треба да опстану места попут Глеђице, па треба радити на 
изградњи инфраструктуре, отварању нових радних места и унапређењу живота 
мештана.

  

"У Србији данас, поред београдске Кнез Михајлове улице и  новосадског
Петроварадина, постоје и оваква села, која неће опстати  уколико не будемо градили
путеве, улагали у инфраструктуру и отврали  нова радна места", упозорио је Дачић и
додао да је зато обавеза државе  да у сарадњи са локалним самоуправама и јавним
предузећима унапређује  живот у селима.

  

(РТС)
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