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Потпредседник Владе и министар Небојша Стефановић посетио наш град - 
Краљево нам је важно 

 
Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова 

др Небојша Стефановић, приликом посете граду Краљеву, обишао је Полицијску 
управу Краљево, разговарао са грађанима и одржао састанак са градоначелником 
града Краљева др Предрагом Терзићем и његовим сарадницима.  

На питања грађана, поред Стефановића, одговарали су и директор Јавног 
предузећа „Путеви Србије“ Зоран Дробњак, генерални директор „Електропривреде 
Србије“ Милорад Грчић, Владимир Ребић, директор Полиције, као и 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 

Како је истакао министар, разговор са грађанима служи да се представи  
урађено и оно што предстоји, да људи истакну шта су им приоритети, јер је веома 
важно да, кроз сарадњу са локалном влашћу, републичка влада договори шта су 
најважнији приоритети које може финансијски да подржи, да помогне да се уради 
више путева, уложи више новца и у санацију поплава, да се унапреде неке ствари.  

„Републичка влада има веома добру сарадњу са градом Краљевом. 
Краљево нам је један од важнијих приоритетa за запошљавање. Кроз инвестиције 
Републике Србије у фабрике које овде долазе, кроз подстицаје које дајемо, 
хоћемо да људе овде запошљавају“, поручио је министар Стефановић и додао да 
Србија има стабилну економију, стабилне финансије – има више новца и за 
путеве и за уређење електромреже, подстицај изградњи фабрика, домова 
здравља, реконструкцију школа...  

„Кад вам се људи обрате и траже пуно ствари, то значи да имају поверења, 
да верују да држава може да им испуни то“, поручио је. 

Потпредседник Владе и министар је изјавио да је разговарао са колегама из 
Полицијске управе, са стотинак полицајаца и ватрогасаца, и да су обећања дата 
приликом посете Краљеву у јулу прошле године испуњена.  

„Један део простора није био адекватно решен, сада је поправљен, 
реновиран је део зграде, за двадесетак дана стиже ново ватрогасно возило, два 
теренска возила за ватрогасце, нова возила за полицију, инвестирамо у 
Жандармерију Краљево, њихову нову опрему, униформе, возила... Хоћемо да 
осећате ту инвестицију у смислу безбедности. Желимо да решимо и питање 
смештаја ватрогасаца, мислим да ћемо следеће године звршити један део посла. 
Важно за грађане је и питање велике шалтер сале управних послова, која ће бити 
иста у свим градовима у Србији, а која ће наредне године бити у потпуности 
реконструисана, са најсавременијим приступом, да би људима што брже и 
ефикасније билa пружена могућност да решавају своје потребе везано за 
издавање личних докумената“.  

Према речима министра унутрашњих послова, стање безбедности на 
територији нашег града је солидно. Смањена је стопа криминалитета, нема 
најтежих кривичних дела, али је забележен пораст малолетничког криминала, у 
чије решавање све релевантне институције треба да се укључе јер, како је истакао 
министар, „није добро да полиција васпитава децу“. Он је најавио и конкурс за 
пријем нових полицајаца за Краљево и Врњачку Бању. 



„Краљево нам је важно. Хоћемо да инвестирамо овде, да људи овде остају, 
да граде. Ви сте град који има добар привредни потенцијал, овде се компаније 
отварају и повећавају број запослених. Ви сте вредни људи, овде се види пораст 
броја малих и средњих предузећа, види се колико се људи из Краљева боре да 
град буде бољи, да ова територија буде богатија, да ваше плате буду боље“, 
рекао је Стефановић обраћајући се грађанима, нагласивши да је Република ту да 
инвестира, нарочито у крајеве који су страдали у поплавама. 

„Хвала вам на великом раду. Од града који није имао неку перспективу, пре 
десетак година, одакле је велики број људи размишљао да оде, не кажем да је 
сјајно и бајно, али ја видим будућност за Краљево, имамо чему заједно да се 
радујемо“, подвукао је Стефановић.  

Разговору са грађанима претходио је састанак потпредседника Владе и 
министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића и директора 
републичких институција са градоначелником града Краљева др Предрагом 
Терзићем, начелником Рашког управног округа Небојшом Симовићем, замеником 
градоначелника Вукманом Ракочевићем, председником Скупштине града Краљева 
Ненадом Марковићем, директором Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта Краљево Александром Несторовићем и шефом Кабинета 
градоначелника Кристином Марковић. На састанку је било речи о бројним 
улагањима Републике Србије у град Краљево, на чему је изражена велика 
захвалност, али и о будућим пројектима од виталног значаја за град и за бољи 
живот грађана, за чију реализацију је неопходна помоћ Републике, за коју су 
представници Града и Округа, за неке, већ добили обећања.  

 


