
Град определио 10.000.000 динара за суфинансирање пројеката реконструкције 
стамбених зграда  

 
Градско веће града Краљева расписало је Јавни позив за суфинансирање 

пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији 
града Краљева. Суфинансирањем пројеката инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграда односно пројеката којима се спречава настанак 
штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или 
имовину веће вредности, на територији града Краљева су обухваћене стамбене, 
стамбено-пословне зграде, оне проглашене за културно добро, зграде у 
заштићеним културно-историјским целинама, као и оне породичне куће које су 
лоциране уз најпрометније улице, тргове и друге јавне површине и које, услед 
неодржавања, представљају посебну опасност за настанак штетних последица по 
живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности.  

Активности се односе на инвестиционо одржавање фасада ради 
спречавања штетних последица по безбедност грађана, унапређење енергетских 
својстава зграде ради смањења негативних утицаја на животну средину, замену 
употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље људи, 
санацију кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот, 
здравље и безбедност људи односно зграда и друге активности којима се 
спречава настанак штетних последица по живот и здравље људи, животну 
средину, привреду или имовину веће вредности. 

У буџету за 2020. годину, за ове намене, опредељен је исти износ као и 
претходне године - 10.000.000 динара. Град обезбеђује највише до 50 одсто 
укупног износа средстава потребних за реконструкцију фасада зграде или за 
инвестиционе радове.  

Иако је 2019. године, на основу Одлуке о суфинансирању реконструкције 
фасада и других делова стамбених заједница на територији града Краљева, 
опредељено 10.000.000 динара, девет стамбених заједница „повукло“ је 6.400.000 
динара, док је преосталих 3.600.000 преусмерено у друге сврхе. Неке стамбене 
заједнице нису имале добру пројектно-техничку документацију, неке нису имале 
новца на рачуну, а једна стамбена заједница није на време изабрала извођача 
радова и није завршила све радове на реконструкцији фасаде како би могла да 
добије средства из буџета града.  

С друге стране, постоје и стамбене заједнице које су прошле године 
определиле одређена средства и, са средствима града, реконструисале део 
фасаде, а ове године желе да наставе започето.  

„Очекујемо да ћемо ове године потрошити свих 10.000.000 динара јер смо 
их наменили како бисмо помогли људима који живе у зградама које су старе и 
оштећене. Када град Краљево започне наплату топлотне енергије према количини 
испоручене топлотне енергије, а не према квадратури стамбених објеката, све 
стамбене заједнице које су реконструисане по принципима енергетске 
ефикасности трошиће мање топлотне енергије и њихови рачуни ће бити мањи“, 
објашњава градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 

Према његовим речима, очекује се да ће град Краљево, заједно са једном 
европском банком, успети да дође до решења које ће омогућити власницима 



станова на територији града Краљева да изврше реконструкцију својих зграда и 
станова по изузетно повољној цени. Градоначелник истиче да мора да се 
размишља о сваком грађанину Краљева - не смеју да буду оштећени они који 
живе у новим становима, које су скупо платили, али мора да се брине и о онима 
који живе у зградама које су старе 40, 50, 60 година.  

Заинтересовани да се пријаве за учешће по Јавном позиву за 
суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава 
зграда на територији града Краљева документацију могу да предају од 3. до 18. 
јуна, а у петак, 5. јуна, Јавни позив ће бити објављен у „Ибарским новостима“. 


