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Краљево – град без баријера: изграђена рампа за несметан приступ особама са 
инвалидитетом код атлетског стадиона  
 

У оквиру Пројекта „Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом 
на територији града Краљева“, који финансира Европска унија у партнерству са 
Владом Републике Србије, преко програма ЕУ ПРО, а спроводе град Краљево и 
Јaвно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, изграђена је 
стаза/рампа за несметан приступ особама са инвалидитетом спортско–
рекреативном комплексу на обали реке Ибар, код атлетског стадиона. 
 Извођач радова, који су почели 4. фебруара 2020. године, са роком за 
завршетак од 120 календарских дана, био је Биро за изградњу, инжењеринг и 
пројектовање „Рамарк“ из Чачка. Око 13.500.000 динара је опредељено за 
реализацију. Поред донације ЕУ ПРО од 100.000 евра, град Краљево је из буџета 
издвојио 2.500.000 динара и додатних 1.250.000 из буџетске резерве.   

Према речима нашег суграђанина, некадашњег кошаркаша, који је после 
саобраћајне несреће остао непокретан, Данила Јованова, Краљевчани којима је 
једини начин кретања колицима жељно су ишчекивали рампу.  

„Волео бих да могу да вам опишем колика је моја, а верујем и срећа свих 
суграђана који су зависни од колица. Годинама смо долазили до степеница изнад 
атлетског стадиона, даље нисмо могли. Увек је остајао жал“, каже Данило, који је 
већ испробао рампу, и додаје: „Ово је један од најлепших делова града. Док сам 
се бавио спортом, највише сам волео да сиђем на терене, до реке. Сада је то 
омогућено свим особама са инвалидитетом, слабије покретним, али и мајкама са 
малом децом. Огромну захвалност дугујемо граду, који има разумевање за наше 
потребе, нарочито градоначелнику и његовом тиму, директору Јавног предузећа 
за уређивање грађевинског земљишта, који показују разумевање, воде рачуна о 
нашим потребама и помажу око свих препрека и баријера са којима се 
свакодневно сусрећемо.“  
 И слепим и слабовидим особама је силазак до реке био проблематичан - 
каже председник Уније удружења особа са инвалидитетом и председник 
Удружења слепих и слабовидих Ранко Вуковић.   

„Особе са инвалидитетом су све ближе равноправном животу са осталим 
грађанима Краљева. Ово је прави пример како партнерски однос града Kраљева и 
удружења особа са инвалидитетом даје резултате. Добили смо објекат који ће 
бити симбол овог дела града, много лепо изгледа, а пре свега је функционалан за 
особе са инвалидитетом. Користиће га и деца и мајке са децом у колицима и 
бициклисти“, рекао је Вуковић, захваливши донатору Европској унији, Јавном 
предузећу које је водило радове, а пре свега граду Kраљеву и руководству града. 

„Град, у партнерском односу са удружењима, има слуха за све потребе 
чланова удружења и труди се да Краљево постане град без баријера и да ми у 
будућности будемо препознатљиви као град који се заиста брине о особама са 
инвалидитетом“, поручио је Вуковић.  
 Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево 
Александар Несторовић истиче да је град, као што је и обећао, након прве фазе - 
сређивања степеништа поред атлетског стадиона, урадио и другу фазу - рампу за 



особе са инвалидитетом. Он је посебно истакао да је извођач радова на време, 
веома квалитетно и без икаквих проблема, завршио посао. У септембру ће 
простор бити оплемењен засадима и на степеништу и на рампи. Као „човек из 
спорта, порастао на теренима крај Ибра“, Несторовић истиче да ће бити учињено 
све да се среде спортски терени „под обалом“ и вежбалишта. Како каже, тренутно 
раде на пројекту првог јавног тоалета који би био на кругу који је некада коришћен 
као простор за туширање.  

„Овај простор заслужује да буде сређен – то је прва слика Kраљева када 
неко долази у град. Потрудићемо се да, заједнички, све доведемо у ред“, поручио 
је Несторовић. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић сматра да Данилов и Ранков 
осмех довољно говоре о колико значајном пројекту се ради за све особе са 
инвалидитетом на територији града Kраљева, које ће сада на лак и приступачан 
начин моћи да дођу до атлетског стадиона, до краја града који називамо „под 
обалом“, али и мајке и очеви са малом децом у колицима моћи ће веома 
једноставно да приступе шеталишту крај Ибра.  

„Захваљујем Европској унији која је са 100.000 евра помогла да се овај 
објекат изгради, а град Kраљево је обезбедио недостајућа средства. Ово је 
заједнички пројекат Европске уније, града Kраљева, али и особа са 
инвалидитетом, њихових удружења, која су изразила жељу да заједно са градом 
реализују пројекте који помажу и побољшавају живот особа са инвалидитетом“, 
нагласио је градоначелник Краљева додајући да је Kраљево град који брине о 
свим својим грађанима и да тако треба да остане.  

„И у будућности морамо да, приликом реализације сваког пројекта, водимо 
рачуна о потребама свих наших грађана. Приликом изградње тротоара у Улици 
војводе Путника водили смо рачуна о слепим и слабовидим особама, а трудићемо 
се да приликом израде било ког пројекта разговарамо са удружењима особа са 
инвалидитетом“, поручио је градоначелник нашег града.  

 
У оквиру Пројекта „Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом 

на територији града Краљева“, тренутно се ради на изради Плана за уклањање 
физичких баријера у циљу унапређења живота особа са инвалидитетом на 
територији града Краљева. Циљ израде плана је идентификација мера за 
уклањање физичких баријера како би се омогућио несметан приступ особама са 
инвалидитетом јавним објектима и њихово активније укључивање у друштвени 
живот заједнице.  

Кроз ЕУ ПРО Програм, поред овог пројекта, финансирани су и пројекти:  
Израда пројектно-техничке документације за одводњавање индустријске зоне 
„Шеовац“ (вредност 29.360,00 евра); Израда плана детаљне регулације „Други 
градски прстен на делу петље Магнохром, преко Кулагића аде до Ибарске 
магистрале (укупне вредности 14.690,00 евра), „ГИС у функцији одрживог 
управљања и заштите природних ресурса“ (вредност пројекта 99.500,00 евра).    
 

Пројекат „Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом на 
територији града Краљева“ реализују Град Краљево и Јавно предузеће за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, у сарадњи са ЕУ ПРО 



Програмом, који финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике 
Србије. 
 


