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Први сусрет амбасадорке Израела и градоначелника Краљева: уз нижу цену 
градског превоза моћи ћемо да изградимо пет нових вртића или шест школских 
сала  

 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић угостио је амбасадорку 

Израела у Републици Србији Њену екселенцију Алону Фишер-Kам приликом прве 
посете нашем граду. Добродошлицу амбасадорки и њеним сарадницима 
пожелели су и помоћник градоначелника Никола Радевић, члан Градског већа 
Гордана Стојковић и шеф Кабинета градоначелника Кристина Марковић. Састанку 
су присуствовали и представници израелске компаније „Кавим група“, у чијем 
саставу послују фирме које однедавно обављају услуге градског и приградског 
превоза путника на територији града Краљева – директор „Кавим Србија“ Никола 
Лукић, директор „Аутопревоз“ Чачак Душица Стевановић Лужанин, као и 
представници предузећа „ПУБ Интернационал“ Благоје и Ана Арнаутовић. 

Сусрет амбасадорке Израела и градоначелника Краљева био је прилика да 
се и на локалном нивоу ради на оснаживању вишевековног пријатељства 
израелског и српског народа, али и да се Њеној екселенцији представи краљевски 
град и започну разговори о могућностима будуће разнолике сарадње, поред 
новоуспостављене са израелском компанијом „Кавим група“, са којом је град 
Краљево потписао уговор о обављању градског и приградског саобраћаја на својој 
територији. 

„Кавим група“, један од највећих приватних превозника у Србији и, према 
показатељима, највећи израелски послодавац, определила је новчана средства 
која је донирала породици Бековац из Краљева – Слободану и Тањи, за лечење 
тешко болесне кћерке Елене.  

Како је нагласио градоначелник Краљева, ово друштвено одговорно 
предузеће ће у нашем граду у наредних десет година, заједно са локалним 
партнером „ПУБ Интернационал“, обављати градски и приградски јавни превоз. 
Градоначелник је изразио задовољство што има могућност да угости амбасадорку 
Израела, као и да сарађује са израелском компанијом. 

„Већ вишевековно пријатељство између српског и израелског народа 
продубљено је и новим мостом који представља компанија „Кавим“, која ће 
заједно са „ПУБ Интернационалом“ обављати градски јавни превоз у Краљеву 
наредних десет година. Уговор је потписан на десетогодишњи период и, у односу 
на претходни уговор, који је град Краљево имао са предузећем „Вуловић 
транспорт“ из Крагујевца, на годишњем нивоу штедећемо 31.500.000 динара. За 
десет година град Краљево ће уштедети 315.000.000 динара само за редован 
градски превоз. Ако знате да је вртић на Берановцу изграђен и да је то коштало 
63.000.000 динара, схватићете да ћемо у десетогодишњем периоду само од 
уштеде моћи да изградимо пет таквих вртића. Ако знате да је изградња спортске 
сале у Дому ученика средњих школа коштала нешто више од 50.000.000 динара, 
можете да израчунате да ћемо на десетогодишњем временском периоду моћи да 
уштедимо читавих шест нових спортских сала“, посебно је истакао градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић додајући да је важно да градски јавни превоз буде 



добар за све грађане Краљева, да имају могућност да тачно на време оду и у 
школу, и на факултет, на посао... и да буду задовољни.  

„Како буде растао број радника у две нове фабрике у Краљеву - у „Леонију“ 
и у „Тај групи“, мораћемо да мењамо и систем локалног саобраћаја. О томе 
свакодневно разговарамо и са представницима ове две фабрике, али и са 
представницима „Кавима“ и „ПУБ интернационала“. Како буду ове две фабрике 
расле, тако ће морати и ова два предузећа да расту и у погледу возила и у 
погледу броја путника које превозе. Мислим да је ово одлична ситуација за град 
Краљево и за све његове становнике, за буџет града Краљева, али и за ове две 
фирме“, поручио је Терзић.  

„Ми од данас „Кавим“ не посматрамо искључиво као израелску компанију, 
него као компанију која је дошла у Краљево и која ће овде бити најмање десет 
година. Наставићемо и сарадњу са „Кавимом“, а ја сам апсолутно уверен да ће 
добра сарадња између Израела и Србије подразумевати и добру сарадњу између 
израелске амбасаде у Београду и града Краљева“, закључио је први човек града 
Краљева. 
 Амбасадорка Израела Алона Фишер-Kам је захвалила градоначелнику на 
топлој добродошлици.  

„Овде смо данас из два разлога - да обележимо почетак пословања 
израелске компаније „Кавим“, али и да обележимо донацију „Кавима“ породици 
Бековац којом „Кавим“ показује да је друштвено одговорна компанија већ у старту 
свог пословања овде. Имиџ израелских компанија расте, ми нисмо дошли само да 
обавимо посао и одемо, него смо ту да останемо и да допринесемо овом друштву 
и заједници у којој послујемо“, поручила је Њена екселенција изразивши 
задовољство што је током састанка могла да чује само позитивне речи о овој 
новој сарадњи, и од градоначелника и од компаније.  

„Такве врсте односа граде и односе између наша два народа. Важно је 
истаћи да Амбасада Израела стоји на располагању свим израелским компанијама 
и нама је задовољство да сведочимо једној овако успешној сарадњи. Још једном 
захваљујем градоначелнику што ме је позвао и што сам део једног оваквог 
хуманог чина, као и Николи Лукићу из компаније „Кавим“. Задовољство ми је да 
лично учествујем у једном овако хуманом акту“, нагласила је Алона Фишер-Кам.  

Према речима директора „Кавим Србија“ Николе Лукића, „Кавим“ је у Србији 
присутан дванаест година и највећи је израелски послодавац. Са запосленима у 
Краљеву има око 760 запослених и 330 аутобуса.  

„Очекујемо добру подршку града, какву смо и добили од почетка. Ту смо да 
останемо. Волим да кажем да смо интернационална израелска компанија, а у 
ширем контексту смо домаћа српска компанија јер радимо и у Чачку, Врању, 
Рашкој и Новом Пазару. У Краљеву смо домаћи превозник. Овде смо запослили 
више од 60 особа и сви који раде у „Кавиму“ у Краљеву су Краљевчани. 
Трудићемо се максимално да оправдамо поверење које смо добили и од 
градоначелника, трудићемо се да пружимо максималну услугу грађанима 
Краљева и да будемо бољи сваког дана у сваком погледу. Истакао бих да са 
локалним партнером „ПУБ национал“ имамо изузетну сарадњу и трудићемо се да 
заједно наставимо да градимо добар градски превоз“, поручио је Лукић истакавши 
и да донацијом од 200.000 динара породици Бековац желе да покажу друштвену 



одговорност, да покажу да су спремни да са локалном заједницом деле и добро и 
лоше и да активно учествују да појединим институцијама и људима буде боље.  

„Велико нам је задовољство да можемо да на конкретан начин уручимо 
помоћ ономе коме је потребна и тиме показујемо да постајемо део града Краљева 
у сваком погледу односно један од ваших суграђана“, рекао је директор „Кавим 
Србија“. 
 Отац мале Елене којој је намењена новчана помоћ захвалио је на подршци 
и помоћи градоначелнику Краљева и компанији и амбасадорки. 
 У наставку посете амбасадорка Израела је, у пратњи представника 
„Кавима“, и са градоначелником Краљева и његовим сарадницима, обишла 
породицу Бековац и посетила средњовековни Манастир Жичу. 


