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1. Положај - Основне карактеристике 
 

Град Краљево се налази у централном делу Србије на 43º43´ сгш и 20º41´ сгд, на ушћу 
Ибра у Мораву. Према подацима Републичког завода за статистику, град Краљево обухвата 
простор од 1.530 км² (учешће у укупној површини Србије је 1,7%), са 125.488 становника. 

Територија града Краљева обухвата 92 насељена места у којима по Попису из 2011. 
године живи 125.488 становника. Подручјем града Краљева обухваћене су 84 катастарске 
општине.  

У циљу бољег вршења одређених послова у надлежности локлане самоуправе 
територија града Краљева је подељена на 68 месних заједница и 21 меснa канцеларија. 
 
Табела 1. Општи подаци, 2016. 

 Град Краљево Рашки округ 

Површина (кm²)  1.530 3.923 
Број насеља 92 359 
Просечна величина насеља (кm

2
) 16,6 10,9 

Број катастарских општина 84 305 

Регистроване месне заједнице 68 150 

Месне канцеларије 24 62 

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2017, табела 1-1  

 
 

2. Демографија 

2.1 Становништво (број становника) 
 

Краљево, према подацима из Пописа становништва, домаћинстава и станова из  2011. 
године, има 125.488 становника. Укупан број становника је повећан у односу на број 
становника из 2002. године, али услед промене у методологији Пописа 2011. године, 
потребно је напоменути да се лица избегла са простора бивших република СФРЈ и интерно 
расељена лица са простора АП Косово и Метохија укључују у укупно становништво. 

Према попису из 2011. године на градском подручју живи 54,80% укупног 
становништва (68.749), док на осталом подручју живи 45,20% укупног становништва (56.739). 
 

 
Табела 2. Структура становништва према типу насеља, Пописи 2002. и 2011. године 

 Попис 2002. године Попис 2011. године 

Град Краљево Рашки округ Град Краљево Рашки округ 
 

Број Учешће 
(%) 

Број Учешће 
(%) 

Број Учешће 
(%) 

Број Учешће 
(%) 

Градско 
становништво 

62.922 51.70 145.923 50.11 68.749 54,80 164.543 53,20 

Остало 
становништво 

58.785 48.30 145.307 48.89 56.739 45,20 144.715 46,80 

Укупно 
становништво 

121.707 100 291.230 100 125.488 100 309.258 100 

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2002, Становништво, књига 2 и Попис 2011.године, 
Старост и пол, књига 2 

 

 



 

 
 
 
Табела 3. Подаци о насељима (тип насеља, број становника и површина), Попис 2002. и 2011. 
године 

  Насељено 
место 

Површи
на (км

2
) 

Попис 2002. године Попис 2011. године 

Број 
становн

ика 

Број 
домаћи
нстава 

Удео у 
укупном 

броју 
становни

ка у 
граду (%) 

Густин
а 

насељ
ености 

по 
насељ

има 

Број 
становн

ика 

Број 
домаћин

става 

Удео 
у 

укуп
ном 

броју 
стан
овни
ка у 
град
у (%) 

Густи
на 

насе
љено
сти 
по 

насе
љима 

1 Адрани 12.38 2198 677 1,80 178 2232 726 1,78 180 

2 
Бапско Поље 5.78 260 88 0,21 45 248 83 0,20 43 

3 Баре 5.66 165 45 0,13 29 138 43 0,11 24 

4 Бзовик 17.08 205 61 0,17 12 183 49 0,15 11 

5 
Богутовац 35.42 547 209 0,45 15 448 174 0,36 13 

6 Бојанићи 3.61 94 34 0,07 26 71 25 0,06 20 

7 Борово 27.15 174 58 0,14 6 83 32 0,07 3 

8 Брезна 64.51 104 47 0,08 2 77 32 0,06 1 

9 Брезова 16.69 482 149 0,40 29 350 124 0,28 21 

10 Бресник 44.05 184 72 0,15 4 115 54 0,09 3 

11 Буковица 10.7 599 194 0,50 56 540 173 0,43 50 

12 
Витановац 17.51 1649 514 1,35 94 1524 498 1,21 87 

13 Витковац 13.99 831 288 0,70 59 714 270 0,57 51 

14 Врба 10.35 1286 412 1,05 124 1366 432 1,09 132 

15 Врдила 12.89 925 300 0,76 72 853 303 0,68 66 



16 Врх 9.52 94 33 0,08 10 68 28 0,05 7 

17 Гледић 33.53 352 137 0,30 10 251 94 0,20 7 

18 Годачица 30.33 1066 332 0,90 35 924 314 0,74 30 

19 
Гокчаница 12.36 86 27 0,07 7 85 29 0,07 7 

20 Грдица 2.82 730 262 0,60 259 819 251 0,65 290 

21 Дедевци 7.45 341 127 0,28 46 292 116 0,23 39 

22 Долац 9.47 198 55 0,16 21 151 52 0,12 16 

23 
Драгосињци 22.08 672 215 0,55 30 656 209 0,52 30 

24 
Дражиниће 7.52 108 29 0,09 14 79 29 0,06 11 

25 Дракчићи 6.04 638 217 0,52 106 627 199 0,50 104 

26 Дрлупа 7.79 143 47 0,11 18 120 44 0,10 15 

27 Ђаково 20.66 244 84 0,20 12 166 63 0,13 8 

28 Жича 32.18 3982 1272 3,30 124 4972 1586 3,96 155 

29 
Заклопача 6.35 971 312 0,80 153 1165 341 0,93 183 

30 Закута 9.58 196 72 0,16 20 144 60 0,11 15 

31 Замчање 26.56 31 17 0,01 1 20 11 0,02 1 

32 Засад 7.84 109 36 0,08 14 84 31 0,07 11 

33 Јарчујак 5.36 836 279 0,70 156 786 247 0,63 147 

34 
Каменица 45.81 180 65 0,15 4 160 57 0,13 3 

35 
Камењани 15.11 283 82 0,25 19 251 80 0,20 17 

36 Кованлук 3.3 2133 675 1,75 646 2287 729 1,82 693 

37 Ковачи 4.73 1297 402 1,06 274 1255 387 1,00 265 

38 Конарево 11.16 3372 1087 2,80 302 3745 1167 2,98 336 

39 Краљево 17.5 57411 1936 47,20 3281 64175 22106 51,14 3667 

40 Лађевци 18.19 1258 431 1,03 69 1074 349 0,86 59 

41 Лазац 21.75 865 299 0,75 40 695 249 0,55 32 

42 Лешево 10.73 324 94 0,30 30 293 88 0,23 27 

43 Лозно 5.66 133 42 0,10 23 114 30 0,09 20 

44 
Лопатница 18.59 303 120 0,25 16 255 111 0,20 14 

45 Маглич 16.95 45 23 0,04 3 34 17 0,03 2 

46 Матаруге 22.73 383 146 0,31 17 442 154 0,35 19 

47 Матарушка 
Бања 

2.19 2732 962 2,25 1247 2950 935 2,35 1347 

48 
Међуречје 2.24 98 30 0,08 44 60 22 0,05 27 

49 
Мељаница 25.26 163 58 0,13 6 158 56 0,13 6 

50 Метикош 5.75 688 206 0,57 120 722 223 0,58 126 

51 
Милавчићи 8.35 432 152 0,35 52 376 132 0,30 45 

52 
Милаковац 13.74 593 172 0,50 43 501 156 0,40 36 



53 Милиће 22.72 293 80 0,24 13 228 69 0,18 10 

54 Милочај 15.06 1085 296 0,90 72 1019 296 0,81 68 

55 Мланча 27.09 260 78 0,21 10 172 55 0,14 6 

56 Мрсаћ 17.07 1350 415 1,10 79 1307 402 1,04 77 

57 
Мусина Река 2.92 274 90 0,23 94 251 85 0,20 86 

58 Обрва 10.79 720 223 0,60 67 653 201 0,52 61 

59 
Опланићи 12.02 911 280 0,75 76 899 289 0,72 75 

60 
Орља Глава 30.04 131 48 0,10 4 70 32 0,06 2 

61 
Пекчаница 10.34 309 126 0,25 30 219 95 0,17 21 

62 
Петропоље 9.98 286 100 0,23 29 242 100 0,19 24 

63 Печеног 10.8 460 161 0,40 43 367 138 0,29 34 

64 Плана 8.92 39 22 0,03 4 26 13 0,02 3 

65 Полумир 27.86 309 85 0,25 11 256 84 0,20 9 

66 
Поповићи 6.02 300 92 0,25 50 307 92 0,24 51 

67 Предоле 17.42 170 58 0,14 10 80 33 0,06 5 

68 
Прогорелица 11.97 902 289 0,74 75 882 294 0,70 74 

69 
Раваница 25.34 784 226 0,65 31 711 214 0,57 28 

70 Ратина 14.14 2715 859 2,23 192 3210 983 2,56 227 

71 Река 16.42 166 47 0,14 10 153 57 0,12 9 

72 Рибница 17.45 2779 832 2,28 159 1624 527 1,29 93 

73 
Роћевићи 7.54 405 156 0,33 54 315 120 0,25 42 

74 Рудно 14.22 302 96 0,25 21 211 61 0,17 15 

75 Рудњак 33.14 278 87 0,22 8 183 66 0,15 6 

76 Савово 35.81 166 70 0,15 5 79 41 0,06 2 

77 Самаила 23.33 1636 537 1,34 70 1466 485 1,17 63 

78 Сибница 8.18 243 84 0,20 30 199 75 0,16 24 

79 Сирча 19.53 1347 465 1,10 69 1338 436 1,07 69 

80 Станча 10.12 91 36 0,07 9 68 31 0,05 7 

81 Стубал 27.37 1314 371 1,07 48 1198 357 0,95 44 

82 Тавник 18 1271 376 1,05 71 1148 351 0,91 64 

83 Тадење 7.22 81 26 0,06 11 60 23 0,05 8 

84 Тепече 26.66 195 83 0,20 7 120 51 0,10 5 

85 
Толишница 56.56 306 101 0,25 5 195 76 0,16 3 

86 
Трговиште 8.56 39 15 0,03 5 21 10 0,02 2 

87 Ушће 20.28 2040 630 1,70 101 1881 628 1,50 93 

88 Цветке 15.92 1070 299 0,90 67 977 268 0,78 61 

89 Церје 30.48 625 200 0,51 21 537 174 0,43 18 



90 
Чибуковац 4.49 1114 349 0,91 248 1330 429 1,06 296 

91 
Чукојевац 18.25 1204 363 0,98 66 1089 349 0,87 60 

92 
Шумарице 5.09 544 178 0,45 107 499 168 0,40 98 

Извор података: Рeпублички завод за статистику – Попис 2002. године, Становништво, књига 1 и Попис 2011. 
године (подаци по насељима) 

 
 
Приказ кретања броја становника по насељима у процентима у периоду од 2002-2011. године  

 
 

На основу наведеног може се закључити да је дошло до смањења броја становника на 
већем делу територије града Краљева, углавном на руралном подручју, док је до повећања 
броја становника дошло искључиво у централном градском подручју, што указује на тренд 
одлива становништва са сеоског подручја.  

 
 
 



2.2 Витални догађаји 
 

Природно кретање и репродукција становништва имају велики значај за друштвени, 
економски и просторни развој сваке земље. Основно обележје демографских кретања за 
последњих 8 година (2003-2011)  у Краљеву је природни пад броја становника, тачније, 
запажа се негативан природни прираштај.  
 
Табела 4.  Витални догађаји 

 Град Краљево 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
Живорођени 1220 1232 1145 1090 1056 1048 983 1062  1026 
Живорођени на 
1000 становника 

10,20 10,30 9,60 9,20 9,00 8,4 7,9 8,6  8,5 

Умрли 1767 1635 1744 1778 1699 1716 1.716 1.646  1705 
Умрли на 1000 
становника 

14,70 13,70 14,70 15,00 14,40 13,8 13,9 13,4  14,1 

Природни 
прираштај 

-547 -403 -599 -688 -643 -668 -733 -584  -679 

Природни 
прираштај на 1000 
становника 

-4,60 -3,40 -5,00 -5,80 -5,50 -5,4 -5,9 -4,8  -5,6 

Извор података: Општине у Србији 2008, табела 3-11, Општине у Србији 2009, табела 3-10, Општине у Србији 
2010, табела 3-10, Општине и Региони у Републици Србији 2011, табела 3-10, Општине и Региони у Републици 
Србији 2012, табела 3-3; Општине и Региони у Републици Србији 2013, табела 3-9, Општине и Региони у 
Републици Србији 2014, табела 3-10, Општине и Региони у Републици Србији 2015, табела 3-10, Општине и 
Региони у Републици Србији 2016, табела 3-10 и Општине и Региони у Републици Србији 2017, табела 3-10 

 

2.3 Старосна структура становништва 
 

Од укупног броја становника града Краљева (125.488), удео женског становништва је 
50,92%, док је удео мушког становништва 49,08%. 

 
 
Табела 5. Основни контигенти и индикатори становништва Републике Србије, 2016. године 

 Укупно 
становништво 

Основни контигенти становништва Очекивано 
трајање живота 
живорођене 
деце 2013-2015 

Просечна 
старост 

Индекс
1
 

старењ
а 

(15-64) (18 и више) (0-6) (7-14) Жене 
(15-49) 

мушко женско 

број % број % број % број % број % 

Град 
Краљево 

43,32 142,6 79092 65,52 99483 82,41 7334 6,08 10057 8,33 25991 21,53 73,87 78,53 

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2017, табела 3.13  

 

Просечна старост становништва у Краљеву, у 2016. години је 43,32 године, а индекс 
старења, тј. однос старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва  је 142,60.   

 

2.4 Полна структура становништва 
 

Старосно – полна структура становништва прдставља најважнију демографску одлику 
сваке популације. Полна структура становништва на одређеној територији зависи од 
структуре живорођене деце, од неједнаке смртности, од миграционих кретања итд. Она 
такође, може да зависи и од неких спољних утицаја као што су нпр. ратови који могу да 
                                                      
1
 Индекс стареоа представља пднпс брпја старпг (60 и више гпдина) и младпг (0 – 19 гпдина) станпвништва 



изазову велику смртност мушког дела становништва и да на тај начин поремете природну 
равнотежу међу половима.  

Према попису из 2011. године у  Краљеву живи 125.488  становника. Од укупног броја 
становника  61.585 или 49,07% чини мушко становништво, а  63.903 или 50,93% женско 
становништво. 

Посматрајући раније Пописе уочава се да је процентуално учешће мушког 
становништва прилично уједначено и креће се од 49,76% (1971. године) 49,02% (2002. 
године) до 49,07% (2011. године).  

 
Табела 6. Упоредни преглед броја становника, Попис 2002. и 2011. године 

 Број становника, Попис 2002. 
године 

Број становника, Попис 
2011. године 

Мушко 59.670 61.585 

Женско 62.037 63.903 

Укупно становништво 121.707 125.488 

Просечна старост становништва 40,2 42,2 
Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2002. и 2011. године 
 

Табела 7.  Упоредни преглед броја становника и домаћинстава 1948 - 2011. и станова 1971 - 2011. 
године  
 Број становника 

Град/насеље 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Краљево 75.657 82.454 91.580 106.153 121.622 125.772 121.707 125.488 

Градска 13.535 18.112 25.738 38.760 56.834 62.742 63.106 68.749 

Остала 62.122 64.342 65.842 67.393 64.788 63.030 58.601 56.739 

Број домаћинстава 

Град/насеље 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Краљево 16.439 18.034 22.924 29.446 36.174 38.527 40.036 42.028 

Градска 4.915 5.809 8.234 12.362 18.363 20.089 21.211 23.568 

Остала 11.524 12.225 14.690 17.084 17.811 18.438 18.825 18.460 

Станови за стално становање 

Град/насеље 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Краљево / / / 27.973 36.417 40.571 43.545 49.965 

Градска / / / 10.791 17.196 20.452 22.331 27.052 

Остала / / / 17.182 19.221 20.119 21.213 22.913 

Извор података: Републички завод за статистику, Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 
1981, 1991, 2002 и 2011. године, Упоредни преглед броја домаћинстава 1948 – 2011. и станова 1971-2011. 
године 
 

2.5 Породице и домаћинства 

2.5.1 Породице 

 

Према методологији по којој је вршен попис 2011. године, породица је заједница коју 
чине брачни или ванбрачни пар, или родитељи (оба или један) и њихова деца. При томе, 
дететом се сматра свако лице, без обзира на старост и на брачни статус, које живи у 
домаћинству с једним или оба родитеља и које у том домаћинству нема брачног/ванбрачног 
партнера или своје дете. 

Према резултатима Пописа 2002. године у  Краљеву је било 36.189 породица. Број 
породица без деце је 11.374, а са децом 24.815 породица. Према подацима из Пописа 2011. 
године, у Краљеву је дошло до повећања броја породица за 1.008, тако да их сада укупно 



има 37.197. Такође, уочава се смањење  породица без деце којих  је сада 11.076 (10.589 
брачни парови без деце и 487 ванбрачних парова без деце), као и смањење породица са 
децом (са 24.815 на 20.001).  

У Попису 2011. године први пут су засебно исказани подаци за породице типа 
ванбрачни пар без деце, односно ванбрачни пар са децом. У претходним пописима ови 
подаци су приказивани збирно са подацима за породице типа брачни пар без деце, односно 
брачни пар са децом. 

 
 
Табела 8. Породице према типу и броју чланова, по општинама/градовима и насељима, Попис 
2011. године 

Регион 
Област 

Град - 
општина 

Укупно Тип породице 

Брачни 
пар без 

деце 

Ванбрачни 
пар без 

деце 

Брачни 
пар са 
децом 

Ванбрачни 
пар са 
децом 

мајка са 
децом 

отац са 
децом 

Краљево        

Број породица 37197 10589 487 19426 575 4865 1255 

Број чланова 110445 21178 974 71988 2188 11211 2906 

Градска        

Број породица 20337 5188 301 10713 391 3050 694 

Број чланова 60765 10376 602 39572 1515 7086 1614 

Остала        

Број породица 16860 5401 186 8713 184 1815 561 

Број чланова 49680 10802 372 32416 673 4125 1292 

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, Становништво, књига 12 – Породице 
 

 
Табела 9. Породице с децом према типу породице, броју и старости деце, по 
општинама/градовима,  Попис 2011. године 

Регион 
Област 
Град-општина 

Породице према броју деце просечан 
број деце 
у 
породици 

укупно 1 дете 2 3 4 5 и више 
деце 

Краљево 26.121 12.861 10.900 2.022 274 64 1,61 
Број деце-укупно 42.171 12.861 21.800 6.066 1.096 348 - 
0-5 година 6858 2200 3445 951 185 77 - 
6-9 5193 763 3128 1033 197 72 - 
10-14 6503 819 3936 1413 246 89 - 
15-17 4217 607 2574 839 159 38 - 
18-24 8991 2069 5255 1371 241 55 - 
25 и више година 10409 6403 3462 459 68 17 - 
Брачни пар са децом 19426 8071 9318 1775 220 42 1,71 
Број деце - укупно 33136 8071 18636 5325 880 224 - 
0-5 година 5947 1750 3160 847 135 55 - 
6-9 4454 476 2828 958 149 43 - 
10-14 5493 470 3476 1286 204 57 - 
15-17 3508 384 2242 725 132 25 - 
18-24 7247 1401 4428 1180 201 37 - 
25 и више година 6487 3590 2502 329 59 7 - 
Ванбрачни пар са 
децом 

575 283 193 56 28 15 1,81 

Број деце - укупно 1038 283 386 168 112 89 - 
0-5 година 378 128 140 53 37 20 - 
6-9 181 35 58 26 35 27 - 
10-14 174 35 59 35 17 28 - 
15-17 101 18 47 16 11 9 - 
18-24 138 33 60 28 12 5 - 
25 и више година 66 34 22 10 - - - 



Мајка с децом 4865 3587 1109 141 22 6 1,30 
Број деце - укупно 6346 3587 2218 423 88 30 - 
0-5 година 461 287 121 39 12 2 - 
6-9 472 216 208 35 12 1 - 
10-14 672 258 326 64 21 3 - 
15-17 472 156 227 71 14 4 - 
18-24 1205 458 588 123 24 12 - 
25 и више година 3064 2212 748 91 5 8 - 
Отац с децом 1255 920 280 50 4 1 1,32 
Број деце - укупно 1651 920 560 150 16 5 - 
0-5 година 72 35 24 12 1 - - 
6-9 86 36 34 14 1 1 - 
10-14 164 56 75 28 4 1 - 
15-17 136 49 58 27 2 - - 
18-24 401 177 179 40 4 1 - 
25 и више година 792 567 190 29 4 2 - 
Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, Становништво, књига 17 – Породице с 
децом 
 

2.5.2 Домаћинства 

 

У Краљеву, истовремено са повећањем броја становника дошло је до повећања броја 
домаћинстава.  У 2011. години број домаћинства је 42.028, што је за 1.992 домаћинстава 
више у односу на 2002. годину када је било 40.036 домаћинстава. Међутим, и поред 
повећања броја домаћинстава дошло је до смањења просечног броја чланова домаћинстава 
са 3,03 на 2,98. 
 
 
Табела 10. Домаћинства по броју чланова, Попис 2011. 

 Број Удео у укупном 
броју 

домаћинстава 
у општини (%) 

Домаћинства у 
граду Краљеву 

укупно 42028 100 
са 1 чланом 8500 20,22 

2 10631 25,30 
3 7779 18,51 
4 8288 19,72 
5 3809 9,06 

са 6 и више 
чланова 

3021 7,19 

Просечан број 
чланова 
домаћинства 

Град Краљево 2,98 / 
Рашки округ 3,41 / 

Република Србија 2,88 / 
Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, Становништво, књига 10 – 
Домаћинства према броју чланова 

 
Правећи поређење између два Пописа, 2002. и 2011. године са аспекта броја 

домаћинстава и броја чланова у тим домаћинствима долази се до податка да се током 
посматраног периода повећао укупан број домаћинстава за 1.992. Такође, евидентно је и 
повећање броја домаћинстава са  1, 2,3, 5, 6 и више чланова, док је код домаћинстава са 4 
члана,дошло до смањења за 765.  Такође, евидентно је и смањење просечног броја чланова 
домаћинстава, како на нивоу града тако и на нивоу Рашког округа и Републике Србије. 

 
     
 
 



Табела 11. Типови домаћинстава према броју чланова по пописним годинама 

Пописна 
година 

Укупан 
бр. 

домаћин
ства 

1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 5 
чланов

а 

6 
чланова 

7 
члано

ва 

8 и више 
чланова 

1991. 38.527 5.245 8.903 7.172 10178 3.604 2.386 718 321 

2002. 40.036 7.175 9.844 7.663 9059 3.587 1.913 556 239 

2011. 42.028 8.500 10.631 7.779 8288 3.809 3.021 

Извор података: Републички завод за статистику 
 

Упоредни преглед промене броја домаћинстава по пописима 1991, 2002. и 2011. године 
 

 
 

2.6 Миграције становништва 
 
Миграције становништва представљају комплексну друштвену појаву, која уз природни 
прираштај најнепосредније утиче на промену у демографском и економском потенцијалу 
подручја одсељавања односно досељавања. Веома значајан фактор економског развоја је 
механичко, односно мигрантско кретање  које утиче на бројно стање и структуру популације. 
Ова кретања у недавној прошлости била су извори из којих је добрим делом насељена 
територија Краљева, јер је Краљево у целом послератном периоду карактеристично као 
изразито имиграционо подручје. 

 
 
 
 
Табела 12.  Досељено становништво по временским периодима, Попис 2011. године 

 Број 
досељеника у 
граду 

Удео у односу на 
укупан број 
досељеника у 
граду (%) 

Рашки округ Република 
Србија 

Укупно 60.613 100 125.540 3.237.065 
1980. и раније 25.281 41,71 45.440 1.381.857 
1981-1985 3.813 6,29 8.511 208.071 
1986-1990 3.265 5,39 8.198 197.571 
1991-1995 4.201 6,93 8.948 353.786 
1996-2000 10.361 17,09 17.709 316.104 
2001-2005 3.946 6,51 9.746 235.515 
2006. и касније 4.845 7,99 11.263 310.579 
Непозната година 4.901 8,09 15.725 233.582 
Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, Становништво, књига 9 – Миграције 



 

 
 
 

2.7 Пројекција становништва 
 

Најважнији циљ пројекције становништва јесте сагледавање демографских, али и 
ширих друштвено-економских последица остварења одређених предпоставки на којима су 
оне засноване. Републички завод за статистику урадио је пројекцију становништва 
Републике Србије за период од 2011. до 2041. године. Као најважнија одлика кретања 
пројектованог становништва Републике Србије у наредних тридесет година може се 
навести одвијање процеса депопулације.  
 
Табела 13.  Пројекције становништва по општинама 

 2011. година 2041. година 

Регион 
Област 
Град - 
општина 

процене становништва 
средином године 

средња варијанта варијанта нултог 
миграционог салда 

укупно мушко женско укупно мушко женско укупно мушко женско 

          
Град 
Краљево 

125.460 61.561 63.899 110.382 53.566 56.816 106.195 51.809 54.386 

Рашки 
округ 

308.927 153.142 155.785 328.071 163.273 164.798 315.739 157.069 158.670 

Републик
а Србија 

7.234.099 3.522.69
0 

3.711.409 6.824.556 3.303.18
4 

3.521.37
2 

6.136.010 2.997.576 3.138.434 

Извор података: Републички завод за статистику, Пројекције становништва Републике Србије 2011 – 2041. 
године 

3. Стамбени фонд 
 

3.1 Анализа стања 
 

Краљево се урбанизује по важећој планској регулативи – Генералном урбанистичком 
плану 2020. године, у коме је дефинисано да се град развија и гради на постојећим 
просторним оквирима уз услов реконструкције постојећег стамбеног фонда у центру и 
могућности проширења на нове квалитетне локације на периферији. 

 



 
Претежна намена површина – ГУП 2020. 
 
 
 

3.1.1 Стамбена статистика 

 
Према подацима из Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године, укупан 

број станова за становање на територији града Краљева износио  је 53.367, од којих је 49.965 
настањено. Од настањених станова 41.358 су стално настањени станови, а осталих 
8.607 ненастањени (6.686 привремено настањени и 1.921 напуштени). Ненастањених 
станова има 3.258 (2.813 за одмор и рекреацију и 445 станова који се користе у време 
сезонских радова у пољопривреди). Укупна површина станова износи 3.848.958 m². 

Од укупно 41.358 стално настањених станова, 23.213 станова је у градским, а 18.145 у 
осталим насељима. Просечна површина стана је око 70 m². 

 
Табела 14. Упоредни преглед броја станова по пописима 

 1971 1981 1991 2002 2011 

Број станова у граду 27.973 36.417 40.571 43.544 49.965 
Град број станова на 100 

становника 
26.4 29.9 32.3 34.5 39.82 

пораст броја станова (%) / 30.18 11.4 7.32 14.75 
Извор података: РЗС, Попис 2002. године, Станови, књига 10 и Попис 2011. године, Књига 22 
 
 

Табела 15. Број становника, станова и домаћинстава, Попис 2011. године  
 Број становника, 

Попис 2011 
Број настањених станова,  

Попис 2011 
Број домаћинстава, 

Попис 2011 

Град Краљево  125.488 41.358 41.899 
Градска насеља  68.749 23.213 21.866 
Остала насеља 56.739 18.145 20.033 
Извор: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, Књига 22 – Број и површина стамбених јединица 

 
 



Табела 16. Број и површина стамбених јединица и станова према основу коришћења, Попис 
2011. године 
Регион/об

ласт 
бр. 

стано
ва и 
повр
шима 

у m² 

Станови Друге стамбене 
јединице 

укупно 
настање

ни 

ненастањени који се користе 
повремено 

у којима 
се 

искључи
во 

обавља 
делатно

ст 

настањ
ене 

послов
не 

просто
рије 

просто
рије 

настањ
ене из 
нужде 

колектив
не 

стамбен
е 

јединице 
привре
мено 

напуште
ни 

за 
одмор 
и 
рекреа
цију 

у време 
сезонских 
радова 

Краљево број 53367 41358 6686 1921 2813 445 144 61 174 14 

m² 3848958 3091059 454110 102823 169588 22103 9275 3597 2719 - 

Градска број 27538 23213 3475 364 381 6 99 24 96 8 

m² 1931419 1650152 227058 20779 27453 470 5507 1274 1600 - 

Остала број 25829 18145 3211 1557 2432 439 45 37 78 6 

m² 1917539 1440907 227052 82044 14235 21633 3768 2323 1119 - 

Извор: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, Књига 22 – Број и површина стамбених јединица 
 

У Краљеву, према подацима из Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. 
године, има укупно 14 колективних стамбених јединица, од којих је 8 у градским а 6 у осталим 
насељима. 

 
Табела 17. Структура колективних станова 

 Град Краљево 

Укупан број колективних објеката 0 
Студентски, ђачки дом и интернат 2 
Дом за пензионере, старе и изнемогле 1 
Манастирски, самостански конак 5 

Остали колективни станови 6 
Извор: Републички завод за статистику, Попис 2011 
 
Табела 18. Станови за стално становање према броју соба и настањености, Попис 2011. 

Град Краљево 
Станови укупно 

Врста 
станова 

Станови 
- укупно 

1-
собни 

2-собни 3-собни 4-собни 5-
собни 

6-
собни 

7-
собни 

8-
собни 

9 и 
више 
собни 

број
2
 49.965 1.218 7.337 18.115 13.035 6.173 2.174 1.144 325 444 

површина
3
  3.647.992 30.842 286.549 1.084.512 1.011.69 8 642.075 272.200 175.602 53.813 90.701 

број 49.965 7.694 18.642 13.246 6.261 2.188 1.158 331 244 201 
површина 3.647.992 273.808 1.104.669 1.024.296 649.144 273.185 177.274 54.785 44.887 45.944 
Настањени 
станови 

Станови 
- укупно 

1-
собни 

2-собни 3-собни 4-собни 5-
собни 

6-
собни 

7-
собни 

8-
собни 

9 и 
више 
собни 

број
4
 41.358 839 5.637 15.197 11.066 5.256 1.763 973 279 348 

површина
5
  3.091.059 22.385 225.815 923.596 870.227 554.654 225.603 149.924 46.633 72.222 

број 41.358 5.713 15.650 11.259 5.339 1.776 987 286 196 152 
површина  3.091.059 209.419 940.393 881.929 561.237 226.528 151.596 47.735 36.737 35.485 

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, Књига 23 – Станови за стално 
становање према броју просторија у стану и површини 
 

Од укупног броја стално настањених станова (41.358), највећи број станова је са две собе 
15.650 (37,84%), а када се анализира број станова када се кухиња рачуна као соба, највећи 
број станова је са три собе 15.197 (36,75%). Ови станови су најзаступљенији у укупној 
површини станова. 

                                                      
2
 Број станова када се кухиња рачуна као соба 

3
 Површина станова када се кухиња рачуна као соба 

4
 Број станова када се кухиња рачуна као соба 

5
 Површина станова када се кухиња рачуна као соба 



 
Табела 19. Станови према опремљености инсталацијама и помоћним просторијама  

Краљево Укупно 

Опремљеност инсталацијама Помоћне просторије 

кухиња купатило 

нужник 
централно/

етажног 
грејања, 

водовода, 
канализаци

је и ел. 
енергије 

гасовода, 
водовода, 
канализац
ије и ел. 
енергије 

водовода, 
канализаци

је и ел. 
енергије 

само ел. 
енергије 

без 
инстал
ација 

на 
испирање 

без 
испира

ња 

Број станова 
укупно 

53.367 17.996 193 31.452 2.378 299 53.116 46.755 46.644 576 

површина 
станова 
укупно 

3.848.958 1.376.966 20.697 2.265.774 117.009 12.170 3845546 3517071 3508091 30178 

број 
настањених 
станова 

41.358 15.143 177 25.124 905 36 41.268 38.850 38.801 381 

површина 
настањених 
станова 

3.091.059 1.183.260 19.429 1.850.155 44.769 1.067 3089788 2969500 2964122 20823 

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, књига 24 – Инсталације и помоћне 
просторије у становима 

 

Према подацима из Пописа становништва 2011 године, од укупног броја стално 
настаљених станова 15.143 (36,6%) станова је опремљено инсталацијама - 
централног/етажног  грејања, водовода, канализације и ел.енергије, 177 (0,41%) станова је 
опремљено инсталацијама  - гасовода, водовода, канализације и ел. енергије, 25.124 
(60,74%) станова  опремљено инсталацијама водовода, канализације и ел. енергије, 905 
(2,10%) станова је опремљено само инсталацијама електричне енергије, док је  број станова 
без инсталација 36 (0,08%).  
 
Табела 20.  Станови према својини и основу по којем домаћинства користе стан, Попис 2011 

 Станови према својини 
Укупно Приватна 

својина једног 
лица 

Приватна својина 2 
и више лица 

Јавна 
(државна) 

Остали облици 

Краљево 53.367 48.125 1.774 416 348 
Градска 
насеља 

27.538 24.858 1.007 299 264 

Остала 
насеља  

25.829 23.267 767 117 84 

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, књига 25 – Станови према својини и 
основу по којем домаћинства користе стан 

 
Табела 21. Настањени станови по основу по којем домаћинства користе стан, према својини 
стана 
 Укупно Власништво Закуп Подстанарство Сродсво Остало 

Краљево 41.358 36.303 656 2.022 2.349 28 
Градска насеља 23.213 19.312 542 1.778 1.556 25 
Остала насеља  18.145 16.991 114 244 793 3 

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2011. године, књига 25 – Станови према својини и 
основу по којем домаћинства користе стан 

 

Број станова у јавној својини је веома мали (416 станова), док је највећи број станова у 
приватној својини. Према основу по којем домаћинства користе стан највећи број станова је у 
власништву једног од чланова домаћинства. 
 
 
 



3.2 Стамбена изградња 
 

 
Табела 22. Новоизграђене стамбене јединице, преглед по годинама 

Година Број изграђених 
станова 

Површина у 
м² 

Број 
незавршених 

станова 

Број изграђених станова на 
1.000 становника 

1990. 833 54.625 1.268 6,6 
1991. 482 33.619 1.066 3,8 
1992. 410 31.423 717 3,9 
1993. 125 9.008 1.028 1,0 
1994. 169 11.684 672 1,3 
1995. 120 7.473 655 1,0 
1996. 60 3.663 663 0,5 
1997. 44 2.461 612 0,3 
1998. 91 5.141 452 0,7 
1999. 111 6.953 446 0,9 
2000. 181 12.599 645 1,4 
2001. 207 14.431 957 1,6 
2002. 276 17.318 1.031 2,2 
2003. 444 24.175 1.605 3,7 
2004. 383 21.774   
2005. 129 9.493 2.019 1,1 
2006. 166 9.774 2.229 1,4 
2007. 322 17.772 2.200 2,7 
2008. 669 41.765 1.913 5,6 
2009. 900 59.385 1.239 7,6 
2010. 1.030 71.344 461 8,7 
2011. 491 26.928 344 4,2 

Извор података: Републички завод за статистику, Општине у Србији  

 
 
Табела 23. Стамбена изградња и порушени станови, 2016. година 
Регион 
Област 
Град- 
општина 

Стамбена изградња Порушени станови 

Завршени станови Број незавршених 
станова 

Изграђени 
станови на 
1000 
становника 

број Површина, м² 
број Површина, 

м² 

Град 
Краљево 

136 10635 214 1,1 11 639 

Рашка 
област 

761 55229 1230 2,5 32 2281 

Извор података: Републички завод за статистики, Општине и региони  у Републици Србији 2017. године, 
табела 12.2 

 
Табела 24. Вредност изведених грађевинских радова, 2016. Година 

Регион 
Област 
Град- 
општина 

Вредност изведених радова Вредност изведених радова - новоградње 

укупно зграде Остале 
грађевине 

укупно зграде Остале 
грађевине 

Град 
Краљево 

2.353.422 1.045.581 1307661 1020104 521834 498270 

Рашка 
област 

6917439 3017152 3808451 3526918 2157631 1369287 

Извор података: Републички завод за статистики, Општине и региони  у Републици Србији 2017. године, 
табела 12.1 

 
 
 



3.3 Најзначајнији стамбени проблеми на подручју града Краљева 

 
Најзначајнији проблеми у области становања на територији града Краљева су: 
- Непостојање финансијских механизама и реалних извора за стамбене инвестиције; 
- Недовољно финансијских средстава и могућности да се стамбено обезбеде социјално 

рањиве групе; 
- Законски оквир; 
- Опадање квалитета стамбеног фонда због дугогодишњег и континуираног 

неодржавања зграда; 
- Потреба унапређења постојећег и урбанистичког планирања, решавање проблема 

интегралне изградње. 
 

3.4 Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево 
 

Под  називом Јавно предузеће „Општинска стамбена агенција”, Краљево, послује од 2006. 
године, када је Скупштина општине Краљево донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге „Краљево“. Основна делатност предузећа 
подразумева изградњу, одржавање и давање у закуп станова и пословног простора, као и 
друге активности од јавног интереса у области становања. Педесет седам година касније, на 
седници одржаној 02. септембра 2016. године, Скупштина града Краљева донела је Одлуку о 
усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција“ Краљево 
којом је као правног наследника основала Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, са 
циљем обављања делатности од општег интереса, ради прибављања, управљања и давања 
у закуп непокретности (станова, пословних простора и гаража), као и одржавања и 
управљања зградама.  

3.4.1 Досадашње активности 

 
 У претходном периоду реализоване су следеће активности: 

- Изграђене су 143 стамбене јединице и једна монтажна кућа за издавање у 
непрофитни закуп, 

- Изграђено је 7 стамбених јединица на локацији Зеке Николајевића у Рибници као 
реализација прве фазе пројекта. На истој локацији планирана је изградња још 34 
стамбене јединице (урађен је пројекат, добијено решење о грађевинској дозволи, 
инфраструктурно опремљена локација, недостају средства за изградњу објекта), 

- Урађено је комунално опремање земљишта за 76+60 станова за социјално становање 
на локацији Берановац (изграђена је атмосферска канализација, асфалтиране 
саобраћајнице); 

- Изграђено је 20 станова за становање у заштићеним условима; 
- Формиране су грађевинске парцеле и припремљене су 3 локације за изградњу станова 

за социјално становање (Берановац, стовариште „Колашин“ и КП број 4017 код МЗ 
Рибница); 

- Донет је правилник о давању у закуп станова за социјално становање; 
- Изграђена је зграда у Стадионској улици – 10 стамбених јединица за 10 ромских 

породица из бившег „шатор“ насеља, 
- Побољшани су услови становања изградњом купатила или поправком кућа за 20 

најугроженијих породица у „Грдичкој коси 2“; 
- Стварени су потребни предуслови за утврђивање политике социјалног становања: 

(израда градске стамбене стратегије, снимање и анализа стања постојећег стамбеног 
фонда и утврђивање реалних стамбених потреба); 



- Спровођење пројеката изградње станова ренталног стамбеног фонда и 
субвенционисане продаје (обезбеђивање потребне инвестиционо – техничке 
документације, обезбеђивање потребних услова надлежних органа у циљу 
обезбеђивања локације за градњу, оперативна реализација одобрених пројеката 
инвестиционе изградње); 

- Спровођење локалне социјалне стамбене политике; 
- Управљање и одржавање јавног социјално – ренталног стамбеног фонда, као и 

наплата ренте; 
- Сервисирање хипотекарних зајмова према корисницима који купују  станове 

(скупљање ануитета и пренос средстава по изворима  финансирања); 
- Развијање нових програма финансирања непрофитног становања; 
- Успостављање везе са крајњим корисницима (прикупљање и администрирање 

захтева, организовање комисија, уговарање закупа, куповина станова и додела 
кредита, сервисирање рата и ануитета, наплата ренте и слично у сарадњи са 
Повереништвом за избеглице и миграције, Градском управом и сл);  

- Текуће и инвестиционо одржавање стамбених зграда и станова јавног и приватног 
стамбеног фонда; 

- Димничарске делатности; 
- Донета је Одлука о обавезном инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању 

пројеката на територији града Краљева („Службени лист Града Краљева“,  број 
22/2018); 

- Остваривање другог законом утврђеног интереса. 
 

3.4.2 Активности у току 

 
  Започета је реализација пројекта Урбане регенерације насеља у Доситејевој улици – у 

току је решавање имовинско правних односа и других активности које су неопходне за 
добијање дозволе за изградњу, након чега почиње рушење постојеећих објекта и изградња 4 
нове стамбене зграде. 

Пројекат „Урбана регенерација дела Доситејеве улице у Краљеву“ подразумева 
изградњу под непрофитним условима нових станова за пресељење становника из насеља 
„Пиц-мала“ у Доситејевој улици, који живе у стамбеним зградама које немају основне услове 
за живот и које су поред тога тешко оштећене у земљотресу који је погодио Краљево 
3.11.2010. године. Програмирање, имплементација и финансирање Пројекта ће бити 
реализовано на републичком, а реализација Пројекта на локалном нивоу. 

  На простору обухваћеном Пројектом налази се 21 нефункционална, дотрајала и 
оштећена стамбена зграда спратности до По+Пр+2С+Пк, изграђена у периоду од 1946. до 
1955. године. У овим објектима се налази 360 станова. 
  Овим пројектом, планира се рушење постојећих зграда, и изградња 4 нове (Су+Пр+7) 
са 366 станова за пресељење, са укупном корисном површином станова од 16.209,40м2, на 
јужном делу локације (око 1,8 hа). Етажни власници добијају нове станове, док ће Град 
Краљево бити у могућности да користи остатак локације за будућу изградњу социјалних 
станова и за друге намене, као што су комерцијални или рекреативни простор, на северном 
делу локације (око 1.3 hа). 

Вредност целокупне инвестиције је преко 14 милиона евра, од чега ће 8 милиона евра 
Република обезбедити из кредита Банке за развој Савета Европе, а преостала финансијска 
средства обезбедиће град Краљево.  

Скупштина Републике Србије је усвојила Закон о потврђивању оквирног споразума о 
зајму ЛД 1830 (2014) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени 
гласник РС – Међународни уговори“, број 10 од 15.11.2016. године) којим је обухваћено 
финансирање овог Пројекта. 



                              
 
 

Циљ је  наставак реализације Пројекта урбане регенерације Ф/П 1528. 
     У 2018.години је започета изградња 1 зграде чији завршетак је планиран до краја 
2019.године. Изабран је извођач радова и потписан уговора. 
Овај циљ се може реализовати уколико се испоштује потписан Прелиминарни споразум о 
сарадњи на реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, закључен 
дана 06.11.2015. године, између Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Републичке агенције за становање и Града Краљева. 
Нацртом Буџета за овај Пројекат планирано је да Град учествује у директним трошковима 
везаним за инфраструктуру и опремање локације. 
План нашег Предузећа је да учествује у надзору над радовима на инфраструктури и 
изградњи прве зграде од укупно четири колико се планира овим пројектом.. 
Оперативни трошкови финансирани од стране Града ће се и у 2019. години реализовати 
преко нашег Предузећа. 
 

4. ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 
 

Економску ситуацију града Краљева данас карактерише висока стопа незапослености 
(око 34%), низак животни стандард грађана и висок степен сиромаштва. Разлог за наведено 
стање можемо пронаћи у следећем: лоше економско стање у земљи од периода деведесетих 
година, технолошка застарелост привреде, губитак тржишта локалне производње, а потом и 
неуспешна приватизација великих комплекса Фабрике вагона и Магнохрома, који су некада 
били носиоци краљевачке привреде. 

Подстицај развоја привреде намеће се као један од најважнијих приоритета локалног 
развоја. Сагледавши реалне могућности, проблеме и потребе идентификоване су 
најзначајније привредне гране које су у граду Краљеву донекле развијене, али би у будуће 
могле много боље да се развију, уколико се њихов развој подстакне. 

 

4.1 Привреда града Краљева, сектор малих и средњих предузећа и 
предузетници 
 

Према подацима из АПР-а на територији града Краљева у 2016. години функционисало је   
1.233 привредних друштава (од чега је 7 Јавних предузећа) и 3.863 предузетничких 
радњи,што укупно чини 5.096 активних привредних субјеката. 

Анализом структуре делатности регистрованих привредних друштава  уочава се да је 
најзначајнија привредна делатност на подручју града Краљева трговина са 33,90 % од 
укупног броја привредних друштава, затим прерађивачка делатност са 23,11% од укупног 
броја привредних друштава, као и делатност у области саобраћаја и транспорта путника и 
робе са 10,06%. Такође, анализом финансијских показатеља уочава се да наведени сектори 
остварују и највеће годишње пословне приходе и запошљавају највећи број радника. 



На подручју града Краљева налазе се значајне инфраструктурно опремљене површине 
намењене индустрији и привреди, а које се налазе под некадашњим индустријским 
комплексима, такозване „brownfield“ локације. Међутим, град Краљево нема довољно 
одговарајућих локација у свом власништву, као ни одговарајуће подстицајне програме које 
може понудити потенцијалним инвеститорима. Са друге стране, локална привреда има 
значајне проблеме када је у питању одржавање постојећег нивоа производње и очувању 
постојећих радних места, због лоше економске ситуације у земљи и недостатка пласмана на 
инострано тржиште. 

На подручју града Краљева налази се високошколска образовна и научна установа – 
Факултет за машинство и грађевинарство, који треба да се постави као мотор развоја 
машинске и грађевинске индустрије у Краљеву, кроз боље повезивање свих актера локалног 
економског развоја и примене иновација и научних достигнућа у циљу унапређења 
конкурентности производње. 
 

5. СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА - КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНИХ 
УСЛУГА И СТАМБЕНА ПОДРШКА 

 

На територији града функционишу следеће институције из система социјалне и породично 
правне заштите: 

1. Центар за социјални рад, као основна служба која обезбеђује „улаз у систем“ 
корисницима социјалне заштите, врши процену стања и потреба, планира заштиту и 
омогућава остваривање права и услуга социјалне заштите, како са републичког, тако и са 
локалног нивоа. 

Осим услуга и права који се остварују у згради којом Центар располаже, у одвојеним 
наменским објектима задовољавају се следеће потребе: 
- Дневни центар за старе на Берановцу; 
- Социјално становање у заштићеним условима – 2 објекта и то на Берановцу и у Улици 

Милунке Савић, капацитета 50 станова, намењени избеглим и расељеним лицима, као и 
локалном становништву, корисницима новчане социјалне помоћи (80% избегла и расељена 
лица а 20% локално угрожено становништво); 

- Становање уз подршку за младе који напуштају домски или породични смештај – 3 
стана, капацитета 6 лица на локацији Берановац; 

Саветовалиште за предбрачне, брачне и породичне односе у оквиру Центра за социјални 
рад.  
2. Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи је установа за смештај старих лица, 

капацитета око 250 лежајева; 
3. Дечије село на Берановцу. 
 
5.1 Корисници социјалних услуга 

 
На социјалну структуру града у великој мери утиче и укупна економска ситуација, као и 

број незапосленог радно способног становништва, који је повећан доласком великог броја 
избеглих и расељених лица, од којих су многи без могућности запошљавања. Центар за 
социјални рад Краљево има овлашћења и обавезу спровођења социјалне и породично-
правне заштите грађана на територији Града Краљева. 

 
 
 
 
 
 



Табела 25. Кретање укупног броја корисника Центра за социјални рад по старосним 
групама 
Старосна група 2009. година 2010. година 2011. година 2012. година 2013. година 

Деца и 
омладина 

2.321 2.295 3.144 3.221 3.683 

Одрасли 3.335 4.417 4.727 5.036 5.798 
Старији 1.248 1.619 1.689 1.672 1.860 
Укупно 6.904 8.331 9.560 9.929 11.341 

Извор података: Центар за социјални рад Краљево 

 
Из табеле се може видети да број корисника из године у годину расте и да је перманентно 

највећи број из групације одраслих, што је у директној вези са економском ситуацијом у граду 
и све већег броја суграђана који се обраћају за неку врсту материјалне подршке. Већ 
годинама се проценат становника који користи услуге Центра креће око 10,00%, у односу на 
укупан број становника (обухваћена су и лица расељена са Косова и Метохије). Ово је веома 
забрињавајући податак имајући у виду да се тај проценат у свету креће између 3 – 5% у 
зависности од развијености земље.  

У току 2015. године неку од врста новчане социјалне помоћи користило је око 1.905 
породица са 4.659 чланова. И у овој категорији корисника дошло је до повећања броја 
корисника у односу на претходне године. Такође, у 2015. години 973 лица је користило право 
на туђу негу и помоћ, као и увећану туђу негу и помоћ. 
 
 

6. СТАМБЕНА СИТУАЦИЈА РАЊИВИХ ГРУПА 

6.1 Стамбена подршка 
 

Стамбена подршка је сваки облик помоћи за становање лицу које из социјалних, 
економских и других разлога не може сопственим средствима да реши стамбену потребу по 
тржишним условима за себе и своје породично домаћинство.  

У циљу решавања питања избеглих и интерно расељених лица, као и локалног, социјално 
угроженог становништва, град Краљево је у наредном периоду уз финансијску помоћ разних 
донатора, изградио укупно 143 стана за стамбену подршку (социјално становање) на 
локацији Берановац и Рибница – Улица Зеке Николајевића (UN Habitat -76 станова, Help -60 
станова и 7 станова изграђених уз подршку Министарства грађевинарства и урбанизма и 
Републичке агенције за становање). 

 

6.1.1 Социјално становање у заштићеним условима 

 
У услуге које су дефинисане Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града 

Краљева спадају и социјално становање у заштићеним условима и становање уз 
подршку за младе који излазе из система социјалне заштите. 

Социјално становање у заштићеним условима (ССЗУ) је програм стамбеног и 
социјалног збрињавања најугроженијих грађана у Србији. Корисници програма ССЗУ су 
најугроженије групе становништва у Србији - избеглице, интерно расељена лица, који су 
смештени у колективним центрима или неадекватном приватном смештају, Роми, особе са 
инвалидитетом, лица са хроничним болестима и бескућници. Свима њима заједничко је да не 
могу самостално и под тржишним условима решити свој стамбени проблем и да без помоћи и 
подршке заједнице не могу остварити успешну социјалну интеграцију. 
ССЗУ није само облик стамбене подршке већ и инструмент за остварење социјалне 
инклузије корисника и пут за њихов излазак из круга сиромаштва. До јануара 2016. 



године је изграђено 1229 стамбених јединица у 43 општине у Србији и у њима је смештено 
3301 лица.  

На територији града Краљева изграђена су два објекта за становање у заштићеним 
условима. Један објекат, са 30 станова и 81 корисником изграђен је 2005. године у насељу 
Берановац а његову изградњу финансирао је SDC. У току 2012. године изграђен је објекат у 
Рибници (у Улици Милунке Савић), капацитета 20 станова са укупно 42 корисника. Изградњу 
овог објекта финансирао је UNHCR. 

 

6.1.2 Становање уз подршку за младе који излазе из система социјалне заштите 

 

  Сврха услуге становање уз подршку за младе који се осамостаљују је помоћ и подршка 
корисницима да стекну потпуну самосталност и интегришу се у заједницу. Овом услугом 
њима се обезбеђује временски ограничен одговарајући смештај и стручна помоћ и подршка у 
развијању вештина које су од суштинске важности за њихов што већи степен самосталности 
како би побољшали квалитет живота и интегрисали се у заједницу. Интензитет стручне 
подршке смањује се са повећањем степена самосталности  младе особе и потпуно престаје 
са истеком времена за које је услуга планирана. Услуга становања уз подршку за младе који 
се осамостаљују је ограниченог трајања. Дужина периода коришћења услуге условљена је 
проценом да млада особа, уз одговарајућу припрему и подршку, може овладати животним 
вештинама, преузети одговорност за даље личне животне токове, постати самостална и 
независна. 

 Град Краљево је један од градова који има „куће на пола пута“ у којима у 3 стана станује 
6 лица – младих без родитељског старања, привремено, све док се потпуно не осамостале. 
Станове је изградила локална самоуправа уз подршку Министарства за социјалну политику и 
немачке хуманитарне организације „Help“. 

 

6.2 Нехигијенска насеља 
 

На територији града Краљева постоје 4 нехигијенска насеља у којима живе Роми. То су 
насеља Грдичка коса I и II, насеље у самом центру града, у Улици Војводе Путника 50-56 
(поред Дома здравља) и самачке зграде поред Гимназије, у Доситејевој улици. 

Насеља Грдичка коса I и II су ромска насеља у којима живи преко 250 породица (око 
800 лица) углавном корисника новчане социјалне помоћи. Тачан број становника ових 
насеља је веома тешко утврдити због честих миграција. Парцеле на којима се налази један 
део овог насеља већим делом су у власништву града Краљева и ЈП „Железнице Србије“. На 
овом простору изграђени су објекти индивидуалног становања (у највећем проценту 
изграђени без потребне документације), који се налазе у веома лошем хигијенском стању. 
Углавном се ради о објектима грађеним од чврстог материјала (218 објеката), мале 
квадратуре, недовршене градње у смислу лоше изолације, са неадекватном столаријом, 
кровним покривачем и сл. Поред ових, у насељу постоји још и пет монтажних објеката, седам 
стамбених контејнера, 1 барака и 1 чакмара.  

 
Табела 26. Преглед ромских објеката за становање према површини (насеље 

Грдица) 
 Површина  

10 – 30 м² 
Површина  
30 – 60 м² 

Површина 60 
– 100 м² 

Број објеката 141 88 3 
Извор података: Подаци добијени кроз анкету – Анализа стања 

 
 
 



 Табела 27. Преглед ромских објеката за становање према броју просторија 
(насеље Грдица) 
 1 – 2 просторије 3 – 4 просторије 5 – 6 просторија  

Број објеката 145 86 2 
Извор података: Подаци добијени кроз анкету – Анализа стања 

 

  
 
 
 На основу података приказаних у табелама, може се закључити да највећи број 
објеката у којима живе Роми има површину између 10 – 30 м² (141 објекат) као и да највећи 
број објеката (145 објеката) има једну или две просторије. 
 Посматрано са аспекта опремљености комуналном инфраструктуром, долази се до 
следећих података: од укупног броја објеката, 219 је прикључено на водоводну мрежу, 176 на 
канализациону мрежу а 230 на електричну мрежу. 

94%

75%

98,71%

Опремљеност објеката  
комуналном …

Впдпвпдна мрежа

Канализаципна 
мрежа

 
 
 У погледу опремљености објеката кухињом и купатилом ситуација је следећа: 171 
објекат (73,40%) поседује кухињу а 163 објеката (69,95%) поседује купатило. 
 

73,40%69,95%

Опремљеност објеката …

Кухиоа

Купатилп

 
Потребно је напоменути да већина Рома не поседује одговарајућу документацију о 

власништву над својим домовима или земљиштем, што додатно компликује проблеме 
становања. 

Хигијенски услови за живот у насељу су на веома лошем нивоу. Услед непостојања 
довољног броја судова за одлагање смећа, долази до стварање „дивљих депонија“, које су 
потенцијални извори појаве и ширења заразних болести у самом насељу.  



Водоводна мрежа у насељу је изграђена али је потребно извршити реконструкцију 
једног њеног дела у дужини од 180 м, који је урађен пре доста времена, самоиницијативно и 
без испуњавања потребних техничких услова. На тај начин обезбедили би се услови за 
безбедно снабдевање исправном водом за пиће за око 10-15 стамбених објеката у овом делу 
насеља а истовремено би се створили услови да се изврши технички пријем и да се овај део 
мреже преда ЈКП „Водовод“ Краљево на одржавање и управљање. Што се тиче фекалне 
канализационе мреже иста је већим делом изграђена, међутим услед недостатка дела 
канализационе мреже, у дужини од око 180 м, фекалне отпадне воде се сливају отвореним 
каналима и улицом у доњи део насеља.  

Велики проблем у овом  делу насеља представља и недостатак атмосферске 
канализационе мреже, што уз конфигурацију терена доводи до сталног плављења, па је тако 
у току 2016. године поплављено 15 ромских објеката. С обзиром да су објекти у овом делу 
насеља грађени са веома ниским темељима, потенцијално је од поплава стално угрожено 
још око 15 породица. Такође, један од значајних проблема у овом насељу је и непостојање 
јавне расвете, чиме је угрожена безбедност становника и пролазника, као и квалитет живота 
у самом насељу.  Саобраћајница која пролази кроз насеље је услед дотрајалости и 
нерегулисаности атмосферских вода значајно оштећена, са већим бројем ударних рупа, па је 
из тог разлога потребно извршити њену комплетну санацију  и реконструкцију.  
 У самом центру града, у улици Војводе Путника 50-56, налази се крајње неусловно 
ромско насеље, без адекватне електро инсталације и са лошим системом водовода и 
канализације. Куће у овом насељу су јако руиниране, а тачан број становника је тешко 
утврдити због великих миграција. Око 20 породица из овог насеља су корисници новчане 
социјалне помоћи и преко Центра за социјални рад имају право коришћења стамбеног 
простора. 
 Самачке зграде око Гимназије су постале још већи проблем након земљотреса када 
су претрпеле велика оштећења. Станови, односно собе у којима живе су веома неусловне и 
најчешће без купатила. Реализацијом пројекта „Урбана регенерација дела Доситејеве улице 
у Краљеву“  која подразумева изградњу под непрофитним условима нових станова за 
пресељење становника из насеља „Пиц-мала“ у Доситејевој улици, који живе у стамбеним 
зградама које немају основне услове за живот, стварају се услови за унапређење услова 
живота у овом делу града. 

У току 2014. године затворен је последњи колективни смештај на територији града 
Краљева – Рома камп, односно „Шаторско насеље“. Изградњом стамбене зграде (Пр+1 
спрат) коју су финансирли Комесаријат за избеглице и град Краљево, расељавањем из 
неусловног колективног смештаја решено је питање 10 ромских породица избеглих са Косова 
и Метохије. Незванично, на измештеној парцели постоје још увек 2 породице које су 
бесправно поставиле импровизоване кампове и наставили да станују у овом насељу. 

 

6.3 Процена садашњих и будућих стамбених потреба 
 
Искуство града Краљева са елементарним непогодама (земљотресом и поплавама) 

указује на потребу града да располаже одређеним бројем стамбених јединица за привремено 
решавање стамбених питања најугроженијих породица. 

Приликом спровођења Конкурса за издавање у закуп 7 станова за социјално становање 
јавило се преко 20 заинтересованих породица, што указује на чињеницу да у граду постоји 
потреба за оваквим видом решавања стамбених проблема грађана. 

По Попису из 2011. године број настањених станова у граду Краљеву је 41.358, а број 
домаћинстава је 41.899. Из наведених резултата из Пописа становништва и домаћинстава из 
2011. године може се закључити да недостаје 541 стан на основу критеријума једно 
домаћинство – један стан. 

Одржавање стамбених објеката је неадекватно од почетка 90-их година прошлог века. 
Одржавање се свело на хитне интервенције и мање поправке, док је инвестиционо 



одржавање минимално. Значајнији обим радова изведен је  1998. године из средстава 
„посебне накнаде“. 

Имајући у виду да је на снагу ступио Закон о становању и одржавању зграда („Службени 
гласник РС“, број 104/2016) и након другог временског периода коначно постоји законски 
основ за доношење пакета градских одлука које прате кровни закон и регулишу ову правну 
проблематику, неопходно је припремити и усвојити исте.  

 
 

7. ПРАВНИ ОКВИР 
 

7.1 Анализа законских оквира 
 
Позитивно законодавство релевантно за потребе стамбене стратегије, како на државном тако 
и на локалном нивоу, у Републици Србији обимно је и обухвата следеће законе: 
 
 Устав Републике Србије, 
 Закон о становању и одржавању зграда, 
 Закон о планирању и изградњи, 
 Закон о јавној својини, 
 Закон о социјалној заштити, 
 Закон о порезу на додату вредност, 
 Закон о избеглицама. 

 
 Устав Републике Србије не уређује директно право на стан, нити дефинише јавни 
интерес у овој области, али одредбе које се тичу права на социјалну заштиту (члан 69.), 
утврђују да задовољење основних животних потреба треба да буде засновано на начелу 
поштовања људског достојанства. Становање као једна од основних животних потреба, 
завређује стога посебну пажњу целокупне заједнице, посебно према онима који због свог 
слабог материјалног положаја не могу да задовоље своје стамбене потребе на достојанствен 
начин. Устав такође не дефинише експлицитно обавезе државе у области становања, мада 
се индиректно, основ за Закон о социјалном становању налази у члану 97, којим је утврђено 
да: "Република Србија уређује и обезбеђује систем социјалне сигурности, одрживи развој, 
основне циљеве и правце регионалног и социјалног развоја, политику и мере за усмеравање 
и подстицање развоја, својинске и облигационе односе, и друге односе који су од интереса за 
Републику Србију". 

Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016) 
уређују се: одрживи развој становања, управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, 
заједничких и посебних делова зграде, поступак исељења и пресељења, стамбена подршка, 
регистри и евиденције и друга питања од значаја за стамбену политику. Одрживи развој 
становања представља унапређење услова становања грађана и очување и унапређење 
вредности стамбеног фонда уз унапређење енергетске ефикасности, смањење негативних 
утицаја на животну средину и рационално коришћење ресурса, односно усклађивање 
економског и социјалног развоја и заштите животне средине приликом развоја стамбеног 
сектора, као и одржавање и управљање у стамбеним зградама, стамбено – пословним 
зградама, пословним зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглашене за 
културно добро и зградама у заштићеним културно – историјским целинама, у циљу 
спречавања или отклањања опасности по живот и здравље људи, животну средину, 
привреду или имовину веће вредности, односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде и 
њене околине.  

Ради остваривања јавног интереса у области становања, јединица локалне 
самоуправе доноси локалну стамбену стратегију и акциони план за њено спровођење. 



Законом о планирању и иградњи утврђено је унапређење енергетске ефикасности 
као енергетска својства објекта где се унапређењем енергетске ефикасности сматра као 
смањењем потрошње свих врста енергије, уштеде енергије и обезбеђење одрживе градње 
применом техничких мера стандарда и услова планирања пројектовања изградње и употребе 
зграда и простора. Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије мора 
бити пројектована, изграђена, коришћена и одржвана на начин којим се обезбеђује 
прописана енергетска својства зграде, где енергетска својства зграде јесу стварно потрошена 
или прорачуната количина енергије која задовољава различите потребе које су у вези са 
стандардизованим коришћењем, а односе се нарочито на енергију за грејање, припрему 
топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење и где се говори о несметаном кретању и 
приступу особама са инвалидитетом, деци и старим особама. 

Закон о јавној својини прописује обавезу евидентирања непокретности. 
Према Закону о социјалној заштити у групе услуга социјалне заштите спадају и 

услуге подршке за самосталан живот, која између осталог предвиђа становање уз подршку. 
Законом о порезу на додату вредност којим је прописано пореско ослобођање за 

промет добара и услуга без права на одбитак претходног пореза, при чему се ПДВ не плаћа у 
промету новца и капитала код објеката, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним 
грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и првог преноса 
власничког удела на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у 
оквиру тих објеката, као и промета објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, 
укључујући и власничке уделе на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши 
промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати 
ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез; 

Закон о избеглицама, поред Комесаријата као посебне државне организације, утврђује и 
одређена права и обавезе ЈЛС у обезбеђивању збрињавања и помоћ у интеграцији и 
повратку избеглица. Тако ЛСУ образује посебна тела ради обављања организационих и 
других послова везано за избеглице на својој територији, а уз прибављено мишљење 
Комесаријата одређује и лице за одржавање везе са истим и обављање одређених послова 
за њега („повереник за избеглице“). ЈЛС учествује, у сарадњи са органима РС и домаћим и 
иностраним донаторима, у решавању стамбених потреба избеглица, у процесу њихове 
интеграције. Такође, Центар за социјални рад сарађује са Комесаријатом у смештају посебно 
рањивих категорија избеглица (стара, инвалидна и болесна лица; малолетници без 
родитељског старања). 

 
 

8. СТРАТЕШКИ ОКВИР 
 

8.1 Смернице из националних стратегија и политика 
 

На републичком нивоу усвојене су следећа стратешка документа које на директан или 
индиректан начин дефинишу стратешке смернице у области стамбене политике: 
 

Национална стратегија социјалног становања6 чији је општи циљ - омогућен 
приступ ценовно доступном и здравом становању у складу са принципима одрживог развоја, 
домаћинствима која из социјалних, економских и других разлога не могу да обезбеде стан по 
тржишним условима.  Овом стратегијом предвиђен је развој стамбеног сектора путем: а) 
јачања правних, финансијских и институционалних капацитета за социјално становање; б) 
повећања обима и разноврсности стамбене понуде; в) повећања финансијске доступности 
становања за домаћинства са ниским и средњим примањима; г) обнављања поверења 
становања у закуп у свим облицима својине; д) утврђивања стандарда стамбене изградње и 
унапређења постојећег стамбеног фонда; успостављања инструмената за спречавање и 
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 „Службени гласник РС“, број 13/12 



смањење бескућништва; ђ) унапређења услова становања становника неформалних 
(подстандардних) насеља. 

Стратегија за социјално укључивање  Рома и Ромкиња  у Републици Србији за 
период од 2016 – 2025. године 7, чији је један од посебних циљева -  Унапредити услове 
становања Рома и Ромкиња у Републици Србији кроз обезбеђивање правне сигурности 
стамбеног статуса, доступности услуга, материјала, објеката, инфраструктуре, финансијске 
приуштивости, одговарајуће настањивости и приступачности, одговарајуће локације и 
културне адекватности, како је дефинисано међународним стандардима о праву на 
адекватно становање, а које је Република Србија ратификовала. Унапређење услова 
становања дефинисано је кроз седам оперативних циљева: 1) Обезбедити програмске и 
информационе предуслове за унапређење услова становања Рома и Ромкиња; 2)Створити 
просторно – планске предуслове за унапређење становања у одрживим ромским насељима; 
3) Стварати нормативне предуслове за решавање имовинско-правног статуса парцела и 
објеката у одрживим ромским насељима са коначним циљем легализације и унапређења 
стамбених објеката у овим насељима; 4) Унапредити комуналну инфраструктуру ромских 
насеља; 5) Унапредити стандарде становања; 6) Спроводити програме изградње станова за 
социјално становање и 7) Утврдити и примењивати одговарајуће међународне стандарде 
расељавања неодрживих подстандардних насеља и у оквиру сваког оперативног циља 
дефинисани су сетови мера за њихово достизање. 

Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених 
лица за период од 2015. до 2020. године8 – чији је један од стратешких циљева 
Обезбеђивање потребних услова за остваривање равноправности избеглица које су 
одлучиле да живе у Републици Србији и њихово интегрисање у локалну заједницу. 
Интеграција избеглица је комплесан процес који захтева подршку у области решавања 
статусних питања, решавања стамбених потреба, запошљавања, остваривања права из 
пензијског, здравственог, социјалног осигурања и др.Имајући у виду да је процес интеграције 
битно олакшан, данас главну препреку интеграцији представља недостатак средстава за 
решавање стамбених потреба избеглица. Из тог разлога, као један од специфичних циљева - 
Континуирано спровођење програма решавања стамбених питања избеглица, посебно 
најугроженијих категорија, заснован на јасно дефинисаним потребама, критеријумима и 
приоритетима и координисаној сарадњи националних, локалних и међународних субјеката и 
покренути његову примену. У оквиру овог циља дефинисан је и сет мера за његово 
достизање. 

 

8.2 Смернице из локалних стратешких докумената 

 

Стратегија развоја града Краљева за период 2015 – 2020. године9 – у којој је у 

оквиру стратешког циља 3 - Унапређење услова за развој социјално и друштвено одговорне 

заједнице и услова за безбедан и квалитетан живот грађана, као један од специфичних 

циљева дефинисано Обезбеђивање квалитетног и приступачног становања у Краљеву, са 

адекватним условима живљења у заједници, кроз спровођење ефикасне стамбене политике. 

Ради испуњења овог циља стратешким документом су  дефинисани следећи пројекти: 1) 

Израда акционог плана у области повећања доступности и унапређења услова становања, 2) 

Припрема и реализација пројекта Урбане регенерације у насељу Доситејева, 3) Побољшање 

квалитета становања најсиромашнијих становника, 4) Повећање доступноси стамбеног 

фонда лицима са нижим и средњим примањима и младим брачним паровима, 5) Развој и 

унапређење програма социјалног становања, 6) Израда Градске стамбене стратегије; 7) 
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 “Службени лист града Краљева“, број 3/2015, пд 29.01.2015. гпдине 



Унапређење инвестиционог одржавања постојећег стамбеног фонда вишепородичног 

становања; 8) Повећање енергетске ефикасности постојећег стамбеног фонда.  
Стратегија социјалне политике града Краљева за период 2013 – 2020. године10 

- у којој је у оквиру области Социјална инклузија и Сузбијање сиромаштва дефинисана и 
подршка решавању стамбених питања угрожених група (Роми, избегла и расељена лица и 
материјално угрожене породице) и то: 1) Унапређивањем ромских насеља кроз израду 
програма уређења ромских насеља, израду или измене и допуне урбанистичких планова, 
помоћ у решавању правно имовинских односа, издвајање потребних финансијских средстава 
и изградњу, 2) Решавањем стамбених питања угрожених група из популације избеглих и 
расељених лица (социјално становање, помоћ у грађевинском материјалу, легализација, 
субвенције за становање) и 3) Решавањм стамбеног питања најугроженијих категорија у 
складу са њиховим специфичним потребама (инвалидна или стара лица и сл.). 

9. SWOT анализа 
 

Снаге Слабости 

Стамбено тржиште 
 
Постојећа планска документација која 
омогућава изгрању стамбених капацита 
(Просторни план , План генералне регулације 
и остали планови нижег реда)  
 
Постојање инфраструктутно опремљених 
локација погодних за изградњу нових 
стамбених јединица на подручју града 
 
Реализација пројекта Урбане регенерације у 
Доситејевој улици 
 
 
 
Управљање и одржавање стамбеног фонда 
 
Постојање Јавног предузећа „Градско 
стамбено“, Краљево  
 
Постојање правног оквира – усвојен закон о 
становању и одржавању зграда 
 
Постојање Стратегије развоја града Краљева 
као кровног стратешког оквира 
 
Постојање Стратегије интегралног урбаног 
развоја 
 
Искуство локалног стамбеног предузећа у 
управљању стамбеним фондом 
 
Професионални управници стамбених 
заједница 

Стамбено тржиште 
 
 
Неусклађеност понуде и потражње 
 
Непостојање финансијских механизама и 
реалних извора за стамбене инвестиције 
 
Недостатак програма намењених за подршку 
у решавању стамбених питања младих 
брачних парова и породица са средњим и 
ниским примањима 
 
Недостатак инфраструктуре на приградском 
подручју 
 
Управљање и одржавање стамбеног фонда 
 
Недостатак програма и подстицаја за 
подршку у одржавању и реновирању 
стамбених јединица 
 
Мали % стамбених објеката прикључених на 
централни систем грејања 
 
Енергетска неефикасност стамбених 
јединица  
 
Оштећеност стамбених објеката услед 
последица елементарних непогода 
 
Недовољна инфраструктурна опремљеност 
насеља на приградском подручју 
 
Недостатак локалних планова енергетске 
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Стамбена подршка 
 
Постојеће искуство локалних институција у 
области изградње, одржавања и управљања 
стамбеним фондом намењеним за стамбену 
подршку рањивим групама становништва 
 
Постојећи самбени фонд намењен 
корисницима стамбене подршке  
 
Опредељење локације и капацитети за 
изградњу станова намењених корисницима  
стамбене подршке 
 
Извршен попис имовине у својини града 
 
Људски ресурси и институционални 
капацитети: Повереник за избеглице и 
миграције, Центар за социјални рад, Градска   
управа 

ефикасности 
 
Недостатак техничке документације и 
елабората за реализацију пројеката 
унапређења квалитета стамбених јединица 
 
Недостатак минималних услова за 
квалитетан живот у објектима социјално 
угрожених становника и ромских породица 
 
Инфраструктурна неопремљеност стамбених  
насеља и објеката социјално угрожених и 
ромских породица 
 
Недовољна заинтересованост власника 
посебних делова да систематски решавају 
проблеме у згради 
Недовољна обученост управника стамбених 
заједница за посао којим се баве 
 
Стамбена подршка 
 
 
недовољан стамбени  фонд намењен 
корисницима стамбене подршке 
 
 
Потреба изградње стамбених капацитета за 
расељавање Рома из насеља у Хајдук 
Вељковој улици број 52-56 

Прилике Препреке 

 
Национална стамбена стратегија 
 
Могућност коришћења доступних програма за 
унапређење услова становања угрожених 
друштвених група 
 
Програми унапређења услова становања 
ИРЛ  
 
Могућност коришћења доступних програма за 
санацију последица елементарних непогода 
 
Програми енергетске ефикасности 

 
 Централизација 
 
Уређење јавне својине 



10. Стратешки приоритети 

 

На основу детаљне анализе урађене приликом изреде овог стратешког документа, 
идентификована су три стратешка приоритета: 

 

1. Стамбено тржиште 

 
Један од кључних приорита Стамбене стратегије је развој стамбеног тржишта, што 

доприноси унапређењу услова з а  привлачење инвестиција и  унапређење понуде на 
стамбеном тржишту, кроз диверзификацију, повећање обима и квалитета и смањење 
цена. У овој области један од кључних задатака локалне самоуправе је да обезбеди 
потребне услове за стамбену изградњу, што подразумева доношење потребних планских 
докумената, обезбеђивање локације, развој инфраструктуре и ефикасност градског 
административног сервиса.  

Један од кључних проблема у овој области представља неусклађеност између 
понуде и потрежње на стамбеном тржишту, као и недостатак програма намењених за 
подршку у решавању стамбених питања младих брачних парова и породица са средњим 
и ниским примањим. 

 
2. Управљање и одржавање стамбеног фонда 

 
Проблем одржавања постојећег стамбеног фонда се намеће као једна од кључних 

приоритетних области јер је на основу спроведене анализе уочен проблем пропадања 
стамбених зграда, значајна енергетску неефикасност стамбених јединица, проблем 
одржавања заједничке својине у стамбеним зградама. Такође, уочен је проблем 
недовољне инфраструктурне опремљености насеља на приградском подручју,  мали % 
стамбених објеката прикључених на централни систем грејања. 

У области управљања стамбеним јединицаа уочав се недостатак минималних услова 
за квалитетан живот у објектима социјално угрожених становника и неуређеност 
стамбених насеља и објеката социјално угрожених и ромских породица. 

Кроз локалне програме могуће је допринети унапређењу услова за ефикасно 
управљање и одржавање постојећег стамбеног фонда. недостатак програма и подстицаја 
за подршку у одржавању и реновирању стамбених јединица. 

 
3. Стамбена подршка 

 
У складу са  потребама стамбеног збрињавања избеглих и интерно расељених лица, 

као и других осетљивих друштвеених група, а на основу Закона о социјалном становању, 
град Краљево је у протеклом периоду стекао значајно  искуство локалних институција у 
области изградње, одржавања и управљања стамбеним фондом намењеним за 
социјално становање. 

Међутим и поред изграђених стамбених јединица за социјално становање, уочава се 
недовољан стамбени  фонд намењен корисницима стамбене подршке. Такође, Акционим 
планом за унапређење положаја Рома идентификована је потреба  изградње стамбених 
капацитета за расељавање Рома из насеља у Хајдук Вељковој улици број 52-56. 
 

 

 

 



11. СПЕЦИГИЧНИ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ЗА ЊИХОВО 
ПОСТИЗАЊЕ 

 

Општи циљ Стратегије: Обезбеђивање квалитетног и приступачног становања у 
Краљеву, са адекватним условима живљења у заједници, кроз спровођење ефикасне 
стамбене политике. 

 

Специфичан циљ 1. Допринос унапређењу стамбеног 

тржишта и повећање доступности стамбених јединица 

свим грађанима Краљева 

Индикатори 

Мера 1.1 Обезбеђивање локација за нову стамбену 

изградњу и планирање и развој потребне 

инфраструктуре 

Број планираних и 

инфраструктурно 

опремљених 

локација за 

стамбену изградњу 

Мера 1.2 Припрема и реализација локалних програма у 

циљу повећања доступности стамбеног фонда 

лицима са нижим и средњим примањима и 

младим брачним паровима 

Број реализованих 

програма (број 

корисника 

програма) 

Мера 1.3 Стварање услова за реализацију националног 

програма изградње стамбених јединица за 

потребе војске и полиције 

Број 

новоизграђених 

стамбених јединица 

Мера 1.4 Реализација Програма урбане регенерације у 

Доситејевој улици у Краљеву 

Број 

новоизграђених 

стамбених јединица 

Специфичан циљ 2. Унапређење  услова за ефикасно 

управљање и одржавање постојећег стамбеног фонда  и 

унапређење квалитета становања у објектима социјално 

угрпжених становника града Краљева 

Индикатори 

Мера 2.1 Припрема и реализација програма унапређења 

инвестиционог одржавања постојећег стамбеног 

фонда вишепородичног становања 

Број стамбених 

јединица 

обухваћених 

програмима 

Мера 2.2 Повећање енергетске ефиласности постојећег 

стамбеног фонда 

Број стамбениј 

јединица у којима су 

спроведене мере 

енергетске 

ефикасности 



Мера 2.3 Побољшање услова становања најугроженијих 

сиромашних становника 

Број стамбених 

јединица  

Специфичан циљ 3. Унапређење услова за реализацију 

програма стамбене подршке на територији града Краљева 

Индикатори 

Мера 3.1 Реализација програма изградње нових стамбених 

јединица намењених за кориснике стамбене 

подршке 

Број 

новоизграђених 

станова за 

кориснике стамбене 

подршке 

Мера 3.2 Спровођење програма стамбене подршке Број корисника 

станова стамбене 

подршке 

Мера 3.3 Изградња стамбених јединица за потребе 

расељавања Рома  

Број изграђених 

станова за потребе 

расељавања Рома 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



12. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
 

Специфичан циљ 1. Допринос  унапређењу стамбеног тржишта и повећање доступности стамбених јединица свим 

грађанима Краљева 

Мере Активности Носиоци Временски 

оквир 

Износ 

потребних 

средстава 

Извор 

финансирања 

Индикатор 

1.1 Обезбеђивање 
локација за нову 
стамбену 
изградњу и 
планирање и 
развој потребне 
инфраструктуре 

1.1.1 Израда 
планских 
докумената 

Градска 
управа 

2019   Број планираних и 
инфраструктурно 
опремљених 
локација за 
стамбену изградњу 1.1.2 Припрема 

инфраструктурних 
пројеката 

ЈП за 
уређивање 

грађевинског 
земљишта 

2019   

1.1.3 Изградња 
комуналне 
инфраструктуре 

ЈП за 
уређивање 

грађевинског 
земљишта 

2020   

1.2 Припрема и 
реализација 
локалних програма 
у циљу повећања 
доступности 
стамбеног фонда 
лицима са нижим и 
средњим 
примањима и 
младим брачним 
паровима 

1.2.1 Израда 
локалних 
програма 
субвенционисане 
изградње 
стамбених 
јединица 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

2019-2020   Број реализованих 
програма (број 
корисника програма) 

1.2.2 
Обезбеђивање 
локације за 
изградњу 

ЈП за 

уређивање 

грађевинског 

земљишта 

2019-2020   



1.2.3 
Проналажење 
додатних 
средстава за 
реализацију 

Градска 

управа 
2019-2020   

1.2.4 Спровођење 
пројеката 
изградње 
стамбених 
јединица 

ЈП „Градско 

стамбено“ 

Краљево 

2020 и 

даље 

  

1.2.5 Реализација 
програма 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

2020 и 
даље 

  

1.3 Стварање 
услова за 
реализацију 
националног 
програма 
изградње 
стамбених 
јединица за 
потребе војске и 
полиције 

1.3.1 Израда и 
усвајање планског 
документа 

Градска 
Управа 

2018 - 2019  Буџет града 
Краљева 

Број новоизграђених 
стамбених јединица 

1.3.2 Припрема и 
реализација 
пројеката 
изградње 
комуналне 
инфраструктуре 

ЈП за 
уређивање 
грађевинског 
земљишта 

2019 - 2020 50.000.000 Буџет града 
Краљева 

Буџет РС 

1.4 Реализација 
Програма урбане 
регенерације у 
Доситејевој улици 
у Краљеву 

1.4.1 Припрема 
потребне 
документације за 
реализацију 
програма 

Град 
Краљево – 
јединица за 
управљање 
пројектом 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

2018   Банка за 
развој Савета 
Европе 

Број новоизграђених 
стамбених јединица 

14.2 Изградња 
прве стамбене 

Град 
Краљево – 

2019 - 2020 



зграде јединица за 
управљање 
пројектом 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

1.4.3 Изградња 
преосталих __ 
стамбених зграда 

Град 
Краљево – 
јединица за 
управљање 
пројектом 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

2020 - 2022 

Специфичан циљ 2. Унапређење  услова за ефикасно управљање и одржавање постојећег стамбеног фонда  и 

унапређење квалитета становања у објектима социјално угрпжених становника града Краљева 

Мере Активности Носиоци Временски 

оквир 

Износ 

потребних 

средстава 

Извор 

финансирања 

Индикатор 

2.1 Припрема и 

реализација 

програма 

унапређења 

инвестиционог 

одржавања 

постојећег 

стамбеног 

фонда 

вишепородичног 

становања 

2.1.1 Израда пописа 

свих стамбених 

јединица у јавном и 

приватном 

власништву 

ЈП „Градско 

стамбено“ 

Краљево  

Градска 

управа 

2019 

 

 Буџет града 

Донаторски 

програми 

Број стамбених 

јединица 

обухваћених 

програмима 

2.1.2 Припрема и 

усвајање 

подстицајних 

програма 

ЈП „Градско 

стамбено“ 

Краљево  

Градска 

управа 

2019 



2.1.3 Спровођење 
подстицајних 

програма 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

2020 

2.2 Повећање 
енергетске 
ефикасности 
постојећег 
стамбеног 
фонда 

2.2.1 Израда 
акционог плана 
енергетске 
ефикасности 

Град 
Краљево 

Енергетски 
менаџер 

2019  Буџет града 
Краљева  

Донаторски 
програми  

Број стамбениј 
јединица у којима су 
спроведене мере 
енергетске 
ефикасности 

2.2.2 Спровођење 
мера енергетске 
ефикасности 

Градско 
стамбено 

Енергетски 
менаџер 

2020 

2.3 Побољшање 
услова 
становања 
најугроженијих 
сиромашних 
становника 

2.3.1Израда 
Програма 
инфраструктурног 
уређења ромских 
насеља у Грдичкој 
коси 

ЈП за 
уређивање 
грађ земљ 

2019-2020  Буџет града 
Краљева 
(30%) 

Донаторски 
програми 
(70%) 

Број стамбених 
јединица у којима су 
побољшани услови 
живота 

2.3.2 
Инфраструктурно 
уређење ромских 
насеља 

Специфичан циљ 3. Унапређење услова за реализацију програма стамбене подршке на територији града Краљева 

Мере Активности Носиоци Временски 

оквир 

Износ 

потребних 

средстава 

Извор 

финансирања 

Индикатор 

3.1 Реализација 

програма 

изградње нових 

стамбених 

3.1.1 Израда 
детаљне анализе 
потреба за 
изградњом станова 
за стамбену подршку 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

2019  Буџет града 
Краљева 
(30%) 

Донаторски 

Број новоизграђених 
станова за стамбену 
подршку 



јединица 

намењених за 

кориснике 

стамбене 

подршке 

рањивих група 
становништва 

програми 
(70%) 

3.1.2 Планирање 
локације за 
изградњу станова за 
стамбену подршку 

Градска 
управа 

2019 

3.1.3 Изградња 
станова за социјалну 
подршку рањивих 
група становништва 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

2020 

3.2 Спровођење 

програма 

стамбене 

подршке 

3.2.1.Припрема 
конкурса 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

2020 - - Број корисника 
станова за социјално 
становање 

3.2.2 Избор 
корисника и 
реализација 
програма 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

3.3 Изградња 
стамбених 
јединица за 
потребе 
расељавања 
Рома 

3.3.1Избор локације 
за изградњу 

Градско 
веће 

2019  Буџет града 
Краљева 
(15%) 

Донаторски 
програми 
(85%) 

Број изграђених 
станова за потребе 
расељавања Рома 

3.3.2 Изградња 

стамбених јединица 

ЈП „Градско 

стамбено“ 

Краљево 

2019 - 2020 

3.3.3 Спровођење 
програма 
расељавања Рома 

ЈП „Градско 
стамбено“ 
Краљево 

2020 



13. ИMПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 

За имплементацију Стратегије биће задужени: 
 

Координациони тим за имплементацију стратешког докумената града Краљева 
састављен од изабраних чланова Градског већа, Градоначелника,  начелника Градске 
управе и представника јавних јавних предузећа и институција.  

 
Тим ће бити задужен за: 

 

 Припрему и реализацију пројеката, у складу са Стамбеном стратегијом;     

 Обезбеђивање буџетских средстава потребних за реализацију пројеката; 

 Пружање  подршке  носиоцима  пројеката  у  реализацији  активности:  обезбеђивање 
неопоходних дозвола, усвајање релевантних одлука, обезбеђивање логистичке 
подршке, спровођење поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним 
набавкама, успостављањем одрживих институционалних механизама сарадње 
између носиоца и партнера и сл. ) 

 Координациони тим ће бити задужен да подржи и пројекте који нису дефинисани у 
стамбеној  стратегији, а за чију реализацију постоји реална потреба и могућност 
привлачења значајног обима финансијских средстава, под условом да је усклађен са 
циљевима стратегије. 

 
За потребе дефинисања процесно правних и материјално правних питања од значаја 

за рад Координинациони тим ће припремити и усвојити Правилник о раду. 
 

Извршну функцију у имплементацији Стамбене стратегије има Градска  стамбена 
агенција,  која  је овлашћена да: 

 

 Иницира  дефинисање  пројектних  задатака  у  складу  са  доступним  изворима  
финансирања на националном и међународном нивоу; 

 Израђују предлоге пројеката и исте реализују у складу са пројектним задатком 
дефинисаним од стране Координационог тима; 

 Поштује правила и процедуре дефинисане Програмом у оквиру кога је пројекат 
одобрен и послују у складу са приниципима доброг управљање и добре праксе; 

 Иницира пројекте који нису дефинисани Акционим планом, а за чију реализацију 
постоји реална потреба и могућност привлачења значајног обима финансијских 
средстава, под условом да су усклађени са циљевима Стамбене стратегије. 

 
Служба за управљање пројектима и локално економски развој   је задужена за: 

 

 подршку Градској стамбеној агенцији; 

 праћење позива и финансијских линија за спровођење Стамбене стратегије; 

 промоцију пројеката из Акционог плана у стамбеној стратегији у циљу привлачења  
донатора ; 

 пружање техничке подршке Kоординационом тиму и Градској стамбеној агенцији. 
 

Акциони план се финансијски реализује кроз годишњи буџет града Краљева. 
 
 
 
 



14. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

14.1.Мониторинг 
 

За потребе интерног праћења (мониторинга) спровођења Стамбене стратегије 
задужен је Координациони тим, коме ће логистичку подршку пружати Служба за 
управљање пројектима и локално економски развој. 

 Носиоци пројекта су у обавези да на полугодишњем нивоу Служби достављају 
извештаје, која у складу са припремљеним матрицама за мониторинг, израђује интегрисани 
извештај  и доставља га Координационом тиму на даљу анализу. 
 

14.2.Евалуација 
 

За потребу оцене успешности спровођења Стамбене стратегије, предлаже се 
спровођење екстерне евалуације од стране независне консултантске куће која ће бити 
реализована: 
 

 2020.  године (завршна евалуација са предлозима за нов акциони план). 


