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Влада Републике Србије издвојила 374.000.000 динара за изградњу 
инфраструктуре за станове намењене припадницима снага безбедности у  
Краљеву 
 
 У Краљеву су почетком године, у насељу Воћареве ливаде, председница 
Владе Републике Србије Ана Брнабић и градоначелник града Краљева др 
Предраг Терзић положили камен темељац за изградњу станова за припаднике 
снага безбедности.  
  Како је појаснио градоначелник града Краљева укупан износ средстава који 
је било неопходно обезбедити за изградњу инфраструктуре за станове намењене 
Војске, Полицијске управе Краљево, Жандармерије, Безбедносно-информативне 
агенције, Окружног затвора и Судске страже, износио је 374.400.000 динара са 
порезом на додату вредност.  

„Град Краљево је имао обавезу да обезбеди финансијска средства за 
изградњу унутрашњих саобраћајница, паркинг места, канализационе и водоводне 
мреже, атмосферске канализације и јавне расвете на читавом овом подручју. 
Захваљујући председнику Александру Вучићу и Влади Републике Србије, који су 
обезбедили сав овај новац, дакле 374.400.000 динара, град Краљево неће имати 
више никаквих трошкова у погледу инфраструктурних радова на овој локацији“, 
истакао је градоначелник, па додао да, обзиром да ће део радова изводити наша 
краљевачка јавна предузећа, Град ће по том основу још и приходовати. 

„Мислим да ће људи који раде у Војсци, Полицији, Жандармерији, 
Окружном затвору и Судској стражи бити задовољни јер ће стан од 56 квадрата 
моћи да купе за 400 евра по квадратном метру, односно на 30 година њихова рата 
ће износити свега 82 евра. Наравно, уколико смање број година, рата ће бити 
виша, али у сваком случају, рата ће бити мања чак и од цене закупа стана, тако да 
ћете 20 или 30 година издвајати новац после чега ће тај стан постати ваш“, 
појаснио је Терзић.  

Поред прве две зграде, у којима ће бити изграђено 214 станова, градња ће 
се наставити наредне године све док се укупно не изгради 946 станова, колико је 
планирано. 

„Радови на изградњи две зграде су већ започели у априлу месецу када је 
премијерка Владе Републике Србије посетила Краљево. Новац који је из 
Републичког буџета обезбеђен за инфраструктурне радове лећи ће на рачун 
града Краљева, након чега следи расписивање јавних набавки и што је најважније, 
упоредо са изградњом зграда ћемо радити и на инфраструктури како би сви нови 
житељи Рибнице, оног дана када се уселе, имали комплетну инфраструктуру на 
овом подручју“, изјавио је градоначелник, па додао: 

„Ми као Град не бисмо могли да обезбедимо ова средства у буџету за једну 
годину, већ би било неопходно да три или четири године опредељујемо средства 
за изградњу инфраструктуре, тако да би се радови изводили етапно. На овај 
начин, с обзиром да су обезбеђена сва финансијска средства, ми ћемо убрзати 
радове на овој локацији и грађани ће наравно бити задовољнији“.  
 



Терзић је појаснио да је још један разлог за задовољство грађана и то што 
је Град уштедео 374.400.000 динара у буџету града Краљева и тај новац ће бити 
намењен за изградњу вртића, школа, спортских сала, односно за побољшање 
живота грађана Краљева, па нагласио да је ово још један доказ да председник 
Републике Србије Александар Вучић и Влада Републике Србије мисле на град 
Краљево. 
 

Градоначелник града Краљева истакао је и да ће доћи до промене Закона о 
посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике 
снаге безбедности, тако да ће право да конкуришу за ове станове имати и ратни 
војни инвалиди и породице палих бораца, као и сви они људи који су се у 
ратовима деведесетих борили за нашу земљу. 
 


