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Градоначелник обишао зграду чију реконструкцију је суфинансирао град 
 

Град Kраљево je 2018. године донео одлуку о обавезном инвестиционом 
одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на својој територији. 

За ове намене, и ове, као и претходне године, град је определио 10.000.000 динара, 
с тим што обезбеђује највише до 50 одсто укупног износа средстава потребних за 
реконструкцију фасада зграде или за инвестиционе радове. Прошле године девет, а 
ове године чак 19 стамбених заједница добило је новац од града како би могло да 
реконструише фасаде и друге делове својих стамбених објеката.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је обишао Стамбену заједницу 
Зелена Гора 30, где је поправљен део фасаде овог стамбено-пословног објекта који 
има подрум, приземље, шест спратова и поткровље.   

„Намера нам је да од наредне године наставимо суфинансирање 
инвестиционог одржавања стамбених зграда како бисмо имали лепше зграде на 
територији Kраљева. Ови станари су издвојили средства како би реконструисали 
фасаду своје зграде, али смо у разговорима са другим станарима схватили да би и 

они желели да реконструишу своје зграде, али да немају довољно новца. Због тога 
размишљамо да град Kраљево увећа своје учешће са 50 на до 70 процената, тако да 
би станари зграда обезбеђивали 30 процената. На тај начин добијате потпуно нову 
фасаду, зграду које је енергетски ефикасна, ваши рачуни ће у оном тренутку када 
будемо прешли на наплату топлотне енергије по утрошку бити знатно нижи и 

живећете у једном потпуно другачијем окружењу. Мислим да је ово добра одлука и 
да ће што је могуће већи број стамбених заједница да се одлучи да, заједно са 
градом, реконструише животни простор“, рекао је градоначелник додајући да се, 
понекад, оне зграде које су у најлошијем стању углавном не реконструишу због 
тога што људи који у њима живе немају довољно новца како би могли да плате 
учешће од 50 процената. 

„Управо због тога смо и донели одлуку да смањимо износ средстава јер често 
имате пензионере који живе са јако малим пензијама, немају довољно новца и не 
могу да обезбеде 50 процената као своје учешће. Свако жели да живи у згради која 
је реконструисана, у стану који је реновиран, а град треба да обезбеди део новца 
како би тим људима помогао. И поред короне, наши приходи у буџету су већи него 
претходне године и из тог разлога смо одлучили да обезбедимо више средстава 
како бисмо помогли нашим суграђанима“, казао је градоначелник Терзић. 
 Према речима Ивана Тановића, из Јавног предузећа „Градско стамбено“, на 
стамбеној згради Зелена Гора 30 урађена је енергетска санација фасаде. Према 
затеченом стању зграда је била опасна и били су угрожени и безбедност и здравље 
и станара и пролазника.  

„Урађена је термо изолација каменом вуном дебљине пет центиметара и 
саниране су лимарским радовима олучне вертикале односно хоризонтале и 
монолитни бетонски елементи су префарбани како би зграда имала естетски 
доживљај какав треба да буде. Овом инвестицијом станари су побољшали комфор 

становања и увећали вредност своје имовине“, изјавио је Тановић. 
Вредност уговорених радова на овој стамбеној заједници, са 28 станова и три 

пословна простора, износила је око 1.970.000 динара. Будући да су извођачке цене 



биле нешто веће од пројектованих, стамбена заједница је учествовала са око 
300.000 више него град, који је издвојио 915.000, а по коначном обрачуну са 
надзором стамбена заједница је платила око 1.200.000 динара. Радови су трајали 

око 30 дана. Гаранција је у зависности од врсте радова односно од произвођача. 
С обзиром на то је Краљево био један од првих градова који је усвојио одлуку 

о суфинансирању стамбених зграда, како наводи управник Мишо Руменић, 
Стамбена заједница Зелена Гора број 30 је то пратила и дочекала прилично  

спремна, будући да су пре тога повећали издвајање за инвестиционо и текуће 
одржавање зграде и имали део сопствених средстава. Имали су уговор о 
финансијској подршци са Јавним предузећем „Градско стамбено“, које им врши 
одржавање зграде. Један део средстава, да не би оптеретили много станаре, 
отплаћују на 24 рате, а заузврат имају безбедну зграду са бољим грејањем и, како 

кажу, сасвим су задовољни и упућују захвалност граду. 
 Станар Драгољуб Томић, који је би одсутан годину дана, када се вратио, није 
могао да препознам зграду. Уз то, како каже, и топлотна и звучна изолација су 
стварно за сваку похвалу. 

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. 
 


