
30. мај 2019. 
У Краљеву до стана за снаге безбедности за само 400 евра по квадрату 
 
 Након почетка градње станова у Доситејевој улици, започела је и градња 
станова у насељу Воћареве ливаде, у Рибници, за све припаднике Војске, 
Полиције, Жандармерије, Безбедносно-информативне агенције, а већ на јесен 
ћемо имати промене Закона о станоградњи за снаге безбедности при чему ће 
прилику да конкуришу за станове имати и ратни војни инвалиди и ратни ветерани. 
 „Разговарали смо са ратним војним инвалидима и ратним ветеранима још 
пре неколико месеци, желећи да и овој категорији наших становника изађемо у 
сусрет, да добију станове по ценама испод тржишних и да се једноставно 
захвалимо свим тим људима који брину о нашој безбедности и оним људима који 
су рањени у ратним сукобима деведесетих“, рекао је градоначелник Терзић и 
истакао да је ово је одлична политика државе, коју промовише председник 
Републике Србије Александар Вучић, па додао да је град Краљево увек међу 
првих пет градова у земљи где се дешавају најважнији инфраструктурни пројекти у 
Србији и да очекује да ће оваквих вести бити и даље. 
  Градоначелник града Краљева изјавио је да ће у насељу Воћареве ливаде, 
у Рибници, бити изграђено чак 946 станова, а цене квадратног метра биће свега 
400 евра, што је јако значајна инвестиција за град Краљево. 

„За 400 евра по квадрату припадници снаге безбедности добиће потпуно нов 
стан, а захваљујући Поштанској штедионици и веома ниским каматним стопама, од 
свега два процента, плаћаће месечну рату која је изузетно ниска. Дакле за стан од 
56 квадрата месечна рата ће бити мања од 82 евра и после тридесет година тај 
стан ће бити њихов. Наравно могу се определити да тај период отплате буде 
нешто нижи, онда ће месечна обавеза бити већа, али ови људи ће коначно моћи 
да реше своје стамбено питање“, појаснио је Терзић, а затим додао: 

„Поред полицајаца, жандармераца, војника, подофицира, официра, који су у 
активној војној служби и пензионисани припадници Министарства унутрашњих 
послова Војске Србије, Безбедносно-информативне агенције, који немају решено 
стамбено питање или немају адекватан стан, моћи ће такође да конкуришу како би 
добили станове у Воћаревим ливадама“. 

Градоначелник је истакао да Рибница постаје озбиљно насеље, у коме ће 
поред станова за снаге безбедности бити грађене: потпуно нова зграда Основне 
школе „Свети Сава“, у којој се тренутно реконструише амбуланта, где ће се 
градити још један тржни центар и очекује се да ће поред Нове хале спортова бити 
изграђен и затворен базен. Терзић је изјавио да су у току преговори са једном 
познатом немачком кућом, која би требало да у Рибници направи нешто ново за 
грађане Краљева. 

На јучерашњем састанку са премијерком Аном Брнабић, коме је 
присуствовао и директор за Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта Александар Несторовић, разговарало се о почетку прве Б фазе радње 
и већ у септембру се очекује тендер за изградњу станова.  

„Поред прве две зграде, у којима ће бити изграђено 214 станова, градња ће 
се наставити наредне године све док укупно не изградимо 946 станова колико 
износе садашње потребе, а очекујем да ћемо касније наставити градњу јефтиних 
станова у Краљеву и да ће сви они људи који бране нашу државу, који су бранили 



нашу државу, људи од којих зависе наше здравље и наша просвета имати прилику 
да за мали новац купе станове и да ћемо у Рибници коначно имати једно потпуно 
ново насеље где ће се играти деца, где ће се дешавати позитивне ствари и 
коначно ће Краљево постати град живости и младости, а не као до сада, једно 
сивило из кога су људи бежали главом без обзира“, образложио је градоначелник. 

„Ми смо као град Краљево успели да припремимо све оно што се од нас 
тражило, основали смо предузеће које ће се бавити искључиво станоградњном у 
Воћаревим ливадама, где ће сви припадници Bојске, Полиције, Жандармерије, 
Безбедносно-информативне агенције који су заинтересовани за куповину станова 
моћи да дођу, да се распитају о условима, погледају структуру и број станова. 
Након тога смо успели да, у сарадњи са ОДС „ЕПС Дистрибуцијом“ отклонимо 
недостатке на самој парцели, који су се односили на стубове далековода који су се 
налазили непосредно поред градилишта, па је било неопходно да се измести први 
стуб како би радови били настављени“, појаснио је градоначелник града Краљева, 
а затим истакао да је припремљен  и комплетан приказ трошкова изградње 
инфраструктуре до локације и унутар локације у Воћаревим ливадама, који је 
послат Министарству финансија и да захваљујући председнику Републике Србије 
очекујемо да ћемо добити новац, односно да неће бити неопходно да трошимо 
новац из буџета града Краљева за ову инвестицију.  


