
22.04.2019. 
Премијерка и градоначелник Краљева положили камен темељац за изградњу 
станова за припаднике снага безбедности 
 

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић положили су камен темељац за изградњу станова за 
припаднике снага безбедности у Улици Радничког батаљона, у близини касарне 
Рибница у Краљеву. 

Поздрављајући председницу Владе Републике Србије, државне секретаре, 
директоре републичких и локалних јавних предузећа, народне посланике, 
представнике локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова, Војске 
Србије, Министарства правде, чланове Комисије за координацију активности у 
изградњи станова за припаднике служби безбедности и Оперативне радне групе, 
градоначелник Краљева је истакао да у Краљеву започиње један велики пројекат - 
пројекат изградње станова за припаднике Полицијске управе за град Краљево, 
Безбедносно информативне агенције и њеног центра у граду на Ибру, Друге 
бригаде Копнене војске, Окружног затвора, судске страже.  

„Сви они који до сада нису имали могућност да купе станове, они који су 
годинама чекали да буде решено њихово стамбено питање, имаће могућност да 
за свега 400 евра по квадратном метру дођу до својих станова. Овај пројекат је 
део једног већег и свеобухватнијег пројекта који се реализује у неколико градова у 
Србији, али је и део решења за ово насеље, Рибницу. Влада Републике Србије ће 
преко Канцеларије за управљање јавним улагањима обезбедити 300.000.000 евра 
за изградњу потпуно нове зграде Основне школе „Свети Сава“, већ је обезбедила 
45.000.000 динара за реконструкцију амбуланте у Рибници, а очекују нас и друга 
улагања у Краљево. Некада су се у Краљеву затварале фабрике, није се градило, 
а ми данас отварамо и стварамо, боримо се да наша Србија буде јединствена, 
недељива, јача Србија, у којој ће се радити, градити, стварати, у којој ће бити 
места за све младе људе, који су будућност Србије“, поручио је др Предраг 
Терзић. 

Приликом полагања камена темељца у граду Краљеву, председница Владе 
Ана Брнабић је навела да је током преподнева министар одбране Републике 
Србије Александар Вулин положио камен темељац за изградњу станова за 
припаднике служби безбедности у Крагујевцу. Она је подсетила на то да су 
председник Републике Србије Александар Вучић и она у фебруару започели и 
поставили камен темељац за изградњу станова за припаднике служби 
безбедности у Нишу и Врању и додала да ће у четвртак бити објављен тендер за 
извођача радова за Нови Сад и Сремску Митровицу, и на крају остаје почетак 
прве фазе у Београду.  

„Онда смо испунили обећање - да крећемо у овај велики пројекат изградње 
станова за службе безбедности. У првој фази то је 8.022 стана. Иако су нас многи 
исмевали, да од овог посла и пројекта нема ништа и да је ово само још једна 
маркетиншка активност, показали смо да није и да Влада Републике Србије, 
заједно са председником Републике Србије Александром Вучићем, испуњава оно 
што обећа. Посебно ми је драго да на овај начин кажемо „хвала“ свим 
припадницима служби безбедности у Републици Србији, и у оквиру Министарства 



унутрашњих послова, Војске Републике Србије, Безбедносно информативне 
агенције, Министарства правде. Ово је најбољи начин да им се одужимо за сву 
жртву, за њихово пожртвовање“, поручила је премијерка захваливши и члановима 
њихових породица и обећавши да ће овај пројекат бити настављен и да ће се у 
другој фази ширити на друге градове у Србији.  

Како је истакла председница Владе, у Краљеву је ово инвестиција, у првој 
фази, око 6.500.000 евра. То је 200 станова у овом тренутку, а биће изграђено 
осам зграда, укупно 946 станова. Премијерка је истакла да јој је посебно драго да 
су и у Краљеву и у Крагујевцу домаће фирме, из Параћина, добиле тендер за 
извођење радова, што ће само по себи додатно добро утицати на економски раст 
и на грађевински сектор у Србији. Она је подсетила и на то да је, по Закону о 
изградњи станова за службе безбедности, најмање 80 одсто свега - материјала, 
опреме, намештаја, који улазе у станове, српског порекла.  

„Када имамо и наше компаније које изводе радове, то ће умногоме 
допринети економском рату и развоју. Радујем се да ускоро камен темељац 
поставимо и у Сремској Митровици и у Новом Саду, да онда полако видимо како у 
сваком од наших градова ово напредује, пре свега на вашу радост, али и на нашу, 
да вам се одужимо за све што сте урадили за Републику Србију и све што радите 
заједно са својим породицама“, захвалила је премијерка Ана Брнабић 
припадницима снага безбедности.  

Премијерка је нагласила да ће за све локалне самоуправе, осим за Београд 
и Нови Сад, који имају средства, Република Србија одвојити средства да покрије 
инфраструктурно опремање ових локација, што је у првој фази око 10.000.000 
евра.  

Градоначелник Краљева је навео да је неопходно изградити и друге 
садржаје, попут вртића, као и сву пратећи инфраструктуру, и да је град Краљево 
направио процену вредности радова које треба да изведу републичка јавна 
предузећа, „Електропривреда Србије“, „Телеком“, „Србијагас“, и радова које треба 
да изведу локална предузећа.  

„На претходној седници Савета донета је Одлука да Влада Републике 
Србије изађе у сусрет јединицама локалне самоуправе и обезбеди новац за 
прикључке до, али и унутар локације. Ја на томе захваљујем председници Владе 
Републике Србије јер нам је уштедела готово 200.000.000 динара које бисмо 
морали да обезбедимо у буџету за 2019, али и у буџетима за наредне године. 
Локална самоуправа ће се трудити, у сарадњи са председником и Владом 
Републике Србије, да обезбедимо додатни новац за инфраструктурне радове у 
овом делу Краљева. Ово није периферија, ово ће бити нови центар Краљева“, 
поручио је др Предраг Терзић, градоначелник града Краљева, са полагања камена 
темељца у Воћаревим ливадама.   

 


