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ПОЗИВ ЗА АНКЕТИРАЊЕ 

о заинтересованости Стамбених заједница на територији града Краљева 

за учешће на Јавном позиву града Краљева за суфинансирање пројекта инвестиционог 

одржавања и унапређења својства зграда у 2022.години 

 
 На основу искуства и уочених проблема у спровођењу поступака доделе средстава по 
респисаним Јавним позивима града Краљева за суфинансирање пројеката инвестиционог 
одржавања и унапређења својстава зграда у 2019, 2020. и 2021. години, указала се потреба за 
спровођењем анкетирања Стамбених заједница на територији града Краљева, за учешће на 
Јавном позиву града Краљева за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграда у 2022.години. 
 Анкетирање има за циљ, да се добију што релевантнији подаци о броју Стамбених 
заједница које су заинтересоване и које могу да обезбеде, односно испуне услове за учешће на 
Јавном позиву у 2022.години, како би надлежни органи града Краљева донели благовремену и 
адекватну одлуку о проценту (износу учешћа) суфинансирања града Краљева у поменутим 
пројектима инвестиционог одржавања за буџетску 2022.годину, а пре расписивања Јавног позива у 
2022.години (март, односно април месец 2022.г). 
 

 У сврху остваривања циља анкетирања, потребно је да Ваша Стамбена заједница, уколико 
је заинтересована и може да обезбеди услове за учешће на Јавном позиву у 2022.години, достави 
у писаној форми (попуњавањем табеле на полеђини овог позива) следеће податке: 
1. Коју врста радова планирате да изведете Пројектом инвестиционог одржавања и 

унапређења својства зграда (реконструкција и санација косог крова или кровног 
покривача, санација равног крова, санација фасаде, енергетска санација (израда 
одговарајуће термоизолације објекта), санација или замена олука и лимарије, 
реконструкција и поправка лифта, поправка или замена уређаја и опреме (хидрофорска 
постројења, пумпе и сл) или други радови). 

2. Колика је укупна вредност пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својства 
зграде (из тачке 1.), без и са ПДВ-ом (сачињава је стручно лице, одговарајуће струке). 

3. Колика средства стамбена заједница може, односно планира да прикупи, односно одвоји 
у сврху реализације радова из тачке 1. закључно са 01.02. 2022.године.  

4. Колики проценат средстава, у односу на укупну вредност пројекта инвестиционог 
одржавања, Стамбена заједница може да обезбеди закључно са 01.02.2022.године. 

                         

Скрећемо Вам пажњу, да је донета нова Одлука о обавезном инвестиционом одржавању 
зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева („Сл. лист града 
Краљева“, број 37/2021). Са текстом поменуте Одлуке се можете упознати на званичном сајту 
града Краљева, на адреси: Документи – Службени лист града Краљева - Службени лист града 
Краљева број 37/2021, страна бр. 30 до стране бр. 40, односно на линк :  https://www.kraljevo.rs/wp-
content/uploads/2021/12/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%98-37-21.pdf 

Према условима из наведене одлуке, акценат је на реализацији пројеката у циљу 
спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду 
или имовину веће вредности. 

Попуњену табелу - Податке доставити овом Одељењу, Трг Јована Сарића број 1, 
канцеларија број 1, приземље, најкасније до 01.02. 2021.године. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
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