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Станови и за ратне војне инвалиде и породице палих бораца 
 

Радови на изградњи станова за припаднике снага безбедности у граду 
Краљеву, у насељу Воћареве ливаде у Рибници, започели су у априлу прошле 
године, у оквиру пројекта чија је реализација у Србији кренула јануара 2018. 
године, уз помоћ Владе Републике Србије и председника Александра Вучића.  

„Ово је одлична вест за све припаднике Полицијске управе у Краљеву, 
краљевачког одреда Жандармерије, Друге бригаде Копнене војске, судске страже, 
Окружног затвора - да ће њихови запослени имати могућност да за свега 400 евра 
по квадратном метру купе потпуно нове станове“, каже градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић, напомињући да ће, за стан од 55 m2, на 30 година, месечна рата 
износити свега 82 евра, што је знатно мање од цене закупа.  

„Ускоро ће и ратни војни инвалиди и породице палих бораца моћи да купују 
ове станове по истим условима као припадници безбедносних снага“, најавио је 
градоначелник Терзић и додао: 

„Подржавам иницијативу председника Републике Србије Александра 
Вучића који је обећао да ће омогућити и радницима у просвети, у здравству, али и 
свим другим младим брачним паровима, да могу да купују станове по 
повлашћеним условима. То је јако важно. На тај начин ћемо омогућити младим 
људима да остану да живе у Краљеву, да раде у Краљеву, да зарађују у Краљеву, 
и у Краљеву ће се коначно рађати већи број деце“, поручио је први човек 
Краљева. 

У прве две зграде ће бити изграђено 214 станова, од планираних укупно 946 
станова. Биће изграђена и пратећа инфраструктура, од приступних саобраћајница, 
паркинг места, јавне расвете, канализационе и водоводне мреже.  

Ради реализације пројекта изградње станова за снаге безбедности, 
основано је и Привредно друштво „СПВ Ибар“ д.о.о. Краљево, са седиштем у 
Краљеву, у Улици цара Лазара 44.  

„Град Краљево ће, уз помоћ Канцеларије за управљање јавним улагањима 
Владе Републике Србије почети изградњу потпуно нове зграде ОШ „Свети Сава“, 
вредности чак 395.000.000 динара. У Рибници ће ускоро бити отворена и нова 
амбуланта са педијатријским одељењем, а у априлу нас очекује и отварање још 
једног тржног центра поред Нове хале спортова. Све то ће омогућити потпуно нов 
изглед овог краљевачког приградског насеља и Рибница ће постати град у граду“, 
најавио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 
 
 
 


