
Општина Трстеник 
 
Састанку са тимом потпредседника Владе у име општине Трстеник присуствовали су: 

Мирослав Алексић, председник општине 
Милић Павловић, председник Скупштине општине 
Ивана Милошевић, директор Дирекције за планирање и изградњу 

 
На тему инфраструктуре, мост у насељеном месту Медвеђа је у стању погоршања. У априлу 2014. 
године је обустављен саобраћај за возила преко 3,5 тоне. На поменутом мосту, фреквенција 
саобраћаја је веома велика и неопходна је хитна санација, ради повећања безбедности 
пролазника, јер већина становника и даље користи мост за пролаз, због непостојања друге 
алтернативе. Директор ЈП Путеви Србије је истакао да је у току израда пројекта за бетонски мост, 
након чега ће бити објављена јавна набавка. Завршетак моста је планиран у марту 2015. Године. 

Такође, у домену путне инфраструктуре, на државном путу IA реда Краљево – Крушевац, 
неопходан је завршетак преостале деонице која пролази корз насељено место Стопања, јер би се 
на тај начин довело до краја реновирање целе деонице наведеног државног пута. ЈП Путеви 
Србије ће извршити израду друге фазе пута. 

 Челници општине су указали на потребу трајног решавања проблема грејања у општини. Након 
завршених тендера за гасне централе, општина би се уместо на мазут, грејала на гас. Са тим у 
вези, на тему Топлане, државни секретар у Министарству привреде ће организовати  састанак 
надлежних ресора – Министарства привреде, Министарства финансија, Министарства државне 
управе и локалне самоуправе и Министарства одбране. 

 У погледу регулације западне Мораве и Љубостињске реке, Западна Морава, која је предмет 
главног пројекта регулације, лоцирана је између два изграђена моста преко корита Западне 
Мораве. Река често мења своје корито и плави околна места, као што је био случај током мајских 
поплава. Такође, урађен је идејни пројекат регулације Љубостињске реке од ушћа реке Западне 
Мораве до манастира Љубостиња.Љубостињска река настаје од две бујичне реке и управо је 
наведена река направила највеће штете током мајских поплава, на објектима грађана. Неопходна 
је хитна регулација са повећањем пропусне моћи моста преко Љубостињске реке. Тим 
потпредседника ће у циљу решавања овог проблема, обавестити Србијаводе. 
 


