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Рибница постаје ново Краљево 
 

Пројекти који се у граду Краљеву реализују у циљу стварања што 
повољнијих услова за живот и рад његових житеља спроводе се не само у 
централном већ и у другим деловима града. Тако насеље Рибница полако добија 
сасвим нови изглед, а мештани све више могућности за унапређење услова 
живота и рада. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић напомиње да је, уз помоћ 
Владе Републике Србије и Канцеларије за управљање јавним улагањима, 
завршена реконструкција амбуланте у Рибници, где је изграђено и педијатријско 
одељење, тако да мештани Рибнице неће више морати децу да одводе код 
лекара у центар града, преко моста, већ ће имати педијатрију и у Рибници.  

Терзић истиче и изградњу станова за припаднике снага безбедности у 
Воћаревим ливадама у Рибници, где ће припадници Војске, Полиције, Бие, судске 
страже, Окружног затвора моћи да постану становници Рибнице тако што ће 
купити стан за само 400 евра по квадратном метру.  

„Ускоро започиње и градња потпуно нове зграде Основне школе „Свети 
Сава“ у Рибници, укупне вредности чак 395.000.000 динара. Након тога очекује нас 
још пројеката у овом насељу. Градимо нове улице, асфалтирамо путеве, 
завршавамо већ други тржни центар у овом делу Краљева. Све то показује да ће 
Рибница постати град у граду – ново Краљево“, поручује градоначелник.  

Радова има и у насељима која гравитирају ка Рибници. 
„Реконструишемо пут ка Гочу, уз помоћ Владе Републике Србије и „Путева 

Србије“. Укупна вредност инвестиције је чак 144.000.000 динара. Изградили смо 
нову амбуланту у насељу Берановац и један потпуно нов, можда и најлепши вртић 
у Краљеву, вредности 63.000.000 динара, при чем је наш добротвор из Канаде 
Миломир Главчић обезбедио 200.000 евра. Министарство омладине и спорта нам 
је обезбедило средства за изградњу теретане на отвореном, тако да сада житељи 
Берановца, Јовца, Каменице и Метикоша одводе децу до вртића на Берановц, а 
могу и да се баве спортским активностима“, наводи Тезић. 

„Као одговорна градска власт, ми смо окренути грађанима Краљева без 
обзира да ли они живе у центру града, приградским насељима или на сеоском 
подручју. Свакодневно обилазимо месне заједнице, разговарамо са грађанима 
како бисмо сазнали њихове проблеме и како бисмо их, заједно са њима, и 
решавали. Јер власт не може да буде одвојена од народа. Ми смо део овог 
народа, морамо да живимо са народом, помажемо народу, и да сви заједно као 
град и као држава наставимо да напредујемо“, поручује др Предраг Терзић 
истичући да је подужи списак планова за улагања у граду Краљеву и републичке и 
градске власти. 

„Најважније је да је буџет града Краљева за само три године, са 
1.260.000.000, порастао на 4.430.000.000 динара. А ми очекујемо и помоћ и 
председника Републике и Владе како бисмо ове године напокон започели 
изградњу затвореног базена“, најављује др Предраг Терзић, градоначелник 
Краљева. 


