
29.03.2021. 
Расписан Јавни позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграда на територији града Краљева 
 

За разлику од претходне две године, када је опредељивао по 10.000.000 
динара и суфинансирао највише 50 процената вредности пројекта, ове године, за 
бесповратно суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења 
својстава зграда на својој територији, град Краљево је обезбедио 15.000.000 
динара и учествоваће са највише 70 одсто по пројекту. 

Градско веће града Краљева је, на седници одржаној 25. марта, расписало 
Јавни позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграда на територији града Краљева. Пријаве, са пратећом 
документацијом и доказима о испуњености услова, подносе се од 2. до 23. априла 
2021. године.  

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет презентацији града 
Краљева www.kraljevo.rs, огласној табли Градске управе града Краљева, у 
„Ибарским новостима“ и сервисним информацијама медија на подручју града 
Краљева.  

Суфинансирањем пројеката, којима се спречава настанак штетних 
последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину 
веће вредности, обухваћене су стамбене, стамбено-пословне, зграде проглашене 
за културно добро односно у заштићеним културно-историјским целинама, као и 
породичне куће 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 обухватају 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. 

Пројекти ће бити рангирани у складу са критеријумима утврђеним Одлуком 
о обавезном инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих 
пројеката на територији града Краљева, који подразумевају процену хитности 
интервенције, степен унапређења енергетских својстава зграде, намену односно 
положај зграде, као и раније интервенције на згради. 
 Уколико су пројекти вредновани истим бројем бодова, предност ће имати 
онај који је добио више бодова по основу хитности. Уколико имају исти број 
бодова по основу хитности, предност има пројекат за зграду која се налази у, 
најпре, екстра зона, затим у 1. односно 2. зони, а уколико се зграде налазе у истој 
зони, предност има пројекат који је добио више бодова по основу унапређења 
енергетских својстава зграде. Поступак по Jавном позиву спроводи Комисија за 
утврђивање приоритета за суфинансирање инвестиционих пројеката. 

http://www.kraljevo.rs/

