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У селу Прилипац код Пожеге завршава се нова деоница ауто-пута. За ово село махом су
чули повртари, јер су се ту у стотинама пластеника гајили расади. Међутим, са доласком
ауто-пута, пластеничка производња одлази у историју, јер је одузето око стотину
хектара најплодније земље.

  

  
  

У овом селу, према речима мештана, од 100 хектара обрадиве пољске земље, одузето је
око 90 хектара

    

У овом селу, према речима мештана, од 100 хектара обрадиве пољске земље, одузето је
око 90 хектара.

  

Пред судом се води десетак поступака због одузете земље, која је, према речима
мештана, десет пута мање процењена него што вреди, јер им је понуђено 400 динара по
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квадратном метру. Плус огромне штете које су настале на расадима због прашине.

  

  
  

Без целог домаћинства остаје шесточлана породица Горана Јовановића, која је живела
искључиво од пољоприведе. Стубови за мост предвиђени су баш преко његове куће и
имања. Путеви и кинески извођачи траже да се иселе, иако још нису добили ни динара
за експропријацију

    

Без целог домаћинства остаје шесточлана породица Горана Јовановића, која је живела
искључиво од пољоприведе. Стубови за мост предвиђени су баш преко његове куће и
имања. Путеви и кинески извођачи траже да се иселе, иако још нису добили ни динара
за експропријацију, јер се због цене суде са државом.

  

Мештани Прилипца су куће махом правили поред брда, како би што више сачували
обрадиву и плодну земљу. Прва траса ауто-пута такође је имала то у виду, па је
мимоилазила село. Међутим, држава је 2014. године променила трасу и навела је право
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преко села. Ту ће се градити петља за Пожегу и Ариље, а рачваће се и траса према
Вишеграду и даље према Сарајеву.

  

(Н1)
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