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  Радови на изградњи другог ритејл центра, у Рибници, између Нове хале 
спортова и првог ритејл центра, почели су 10. септембра ове године. Инвеститор 
изградње и друге фазе ритејл парка NEST Краљево, на 4.000 m2, јесте чешка 
компанија RC Reinvest. 
  Како истиче градоначелник Краљева др Предраг Терзић, за разлику од 
првог ритејл центра, који је изграђен на земљишту које је било приватна својина, 
други се гради на земљишту које је било својина града Краљева. 
  „Ми смо кроз отворени поступак прикупљања понуда продали ово 
земљиште за чак 67.000.000 динара. Град је приходовао одређни износ 
средстава, омогућили смо свим грађанима Краљева, али и људима који долазе из 
Врњачке Бање, Трстеника и Чачка, да могу да купе нове производе по повољним 
ценама, а одређени број Краљевчана, око 50 људи, добиће посао у овом ритејл 
центру“, каже Терзић. 
  Отварање новог тржног центра планирано је априла 2020. године. Купцима 
ће, поред већ, од децембра 2017. године доступних интернационалних брендова 
Deichman, Intersport, LC Waikiki, Takko Fashion, Maxi, DM, Top Shop, на 
располагању бити и New Yorker, Lilly, Јysk, Gigatron, Katrin, Opposite shoes & bags, 
Dexy co, Ђак спорт… 
  Изградња новог тржног центра само је један од пројеката који се реализују 
на територији насеља Рибница, које је у последњих неколико година у потпуности 
изменило изглед и део је града који се најбрже развија. 
  У насељу Воћареве ливаде у току је изградња станова за снаге 
безбедности, где ће у прве две зграде бити укупно изграђено 214 станова. Теку 
радови на реконструкцији амбуланте у Рибници, у којој ће први пут постојати 
педијатрија и где ће педијатри и дежурати. 
  „Очекујемо ускоро наставке других пројеката који се реализују на подручју 
Рибнице. На првом месту биће почета изградња нове зграде ОШ „Свети Сава“, 
укупне вредности 305.000.000 динара, а град ће настављати да развија тај део 
Краљева“, поручује градоначелник др Предраг Терзић. 


