
20.09.2019. 
Министар Ружић обишао адаптирану робну пијацу у Краљеву 
 

Mинистар државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије 
Бранко Ружић, у пратњи градоначелника града Краљева др Предрага Терзића и 
директора ЈКП „Пијаца“ Краљево Драгана Вулића, обишао је завршене радове на 
пројекту „Адаптација робне пијаце у Краљеву“, на простору Градске пијаце, у 
Београдској улици.  

За овај пројекат, град Краљево је добио 13.000.000 динара од 
Министарства државне управе и локалне самоуправе, на основу Одлуке о 
расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе. Како је 
истакао министар Ружић, Министарство државне управе и локалне самоуправе је 
помогло да се робна пијаца, преко Фонда за локал, уреди на начин који заиста 
кореспондира са потребама грађана у XXI веку.  

Приликом обиласка четрдесет новоизрађених монтажних локала, министар 
Ружић је изразио задовољство због симбиозе и сарадње града Краљева односно 
Градске управе Краљево и Министарства државне управе и локалне самоуправе 
Републике Србије.  

„Заједничким снагама утичемо на подизање животног стандарда 
Краљевчанки и Краљевчана, свих конзумената, али и продаваца који на простору 
Градске пијаце остварују практично свој породични приход. Град је урадио 
импозантну инвестицију преко ЈКП „Пијаца“ – зелену пијацу, а план је, како је 
разговарано и са директором „Пијаце“ и градоначелником, да сагледамо 
могућности да наставимо унапређивање овог веома значајаног простора за један 
велики град какав Краљево свакако јесте“, рекао је министар Ружић, нарочито 
истакавши да је пројекат за који је Министарство на чијем се челу налази дало 
новац реализован пре рока – „рок је децембар, а ми смо овде у септембру са 
завршених пројектом“.  

Министар је изјавио и да је, у разговору са закупцима, видео да су и они 
задовољни оним што је град заједно са Министарством успео да им омогући. 

„Сматрам да је ово начин на који управа треба да ради за грађане. Управа 
није само администрација, управа је и кад омогућите инфраструктурно и на сваки 
други начин да се опреме објекти који ће користити пре свега онима који су 
носиоци суверенитета - грађанкама и грађанима Србије, да им подастрете оно 
што је ваша обавеза, јер ми постојимо због грађана, а нису грађани ту због нас. То 
је оно што је најважнија порука“, поручио је министар државне управе и локалне 
самоуправе. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да је долазак 
министра државне управе и локалне самоуправе Бранка Ружића у Краљево још 
један доказ добре сарадње градских и републичких власти. Терзић је подсетио на 
то да је град Краљево у сарадњи са Министарством претходне године опремио 
Градску управу града Краљева рачунарима, штампачима, скенерима, а ове године 
учествују у једном заједничком  пројекту.  

„Град Краљево је средствима која је обезбедио као субвенцију ЈКП „Пијаца“ 
у Краљеву успео да реконструише зелену пијацу, а Министарство је са чак 
13.000.000 динара реконструисало робну пијацу. Ми ћемо се трудити да у 



будућности помажемо нашим јавним комуналним предузећима како би грађани 
Краљева имали боље комуналне услуге, а помоћ министарстава Владе Републике 
Србије ће нам много значити. Захваљујем министру Бранку Ружићу што је разумео 
потребе ЈКП „Пијаца“ и града Краљева и надам се да ћемо успети да у наредним 
годинама заједничким средствима учинимо живот бољим за све грађане 
Краљева“, поручио је градоначелник др Предраг Терзић приликом посете 
министра државне управе и локалне самоуправе граду Краљеву.                                   

Фонд за локал при Министарству државне управе и локалне самоуправе је 
ове године определио 490.000.000 динара за 77 пројеката широм Србије, везано 
за четири циља: инфраструктурни објекти, увођење е-управе, културне и спортске 
манифестације, превентива од елементарних непогода.                                                                                                                                                                                                                                                                                


