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ПРИЈАВА 
за учешће по Јавном позиву за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и 

унапређења својстава зграда на територији града Краљева у 2022.године 
 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ (ЗАОКРУЖИТИ ПОНУЂЕНО): 
 

1. Стамбена зграда 
2. Стамбено-пословна зграда 
3. Зграда која је проглашена за културно добро 
4. Зграда у заштићеним културно-историјским целинама 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ ЗА ЗГРАДЕ: 
 

1. Стамбена заједница _____________________________________________________________ 
ПИБ ______________________ МБ ______________________ и број жиро рачуна стамбене 
заједнице ______________________________ 

 

2. Број решења и датум уписа у Регистар и име лица именованог за управника стамб. заједнице 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Напомена: (ако више стамбених заједница чини стамбену зграду, попунити податке за сваку 
стамбену заједницу). 

 

3. Адреса подносиоца за достављање поште ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

4. Контакт телефон ______________________  и  е-mail адреса ___________________________ 
 

5. Број акта о проглашењу културног добра (заштићене културно историјске целине) надлежног 
Завода за заштиту споменика културе   ______________________________________________ 

Напомена: (овај редни бој попунити само ако су зграде проглашене за културно добро или се 
налазе у заштићеним културно–историјским целинама).  

 

6. Врста радова инвестиционог одржавања: 
а) инвестиционо одржавање фасаде  

  - потребна хитна интервенција, 
  - потребна интервенција, али није хитна; 

б) санација равног крова  
  - потребна хитна интервенција, 
  - потребна интервенција, али није хитна; 

в) санација косог крова  
  - потребна хитна интервенција, 
  - потребна интервенција, али није хитна; 

г) енергетска санација зграде   
д) замена употребљених грађевинских материјала штетних по живот и здравље људи  
ђ) радови на уређајима, опреми и инсталацији 
 - потребна хитна интервенција, 
 - потребна интервенција, али није хитна, 
е) остали радови на одржавању заједничких делова и помоћних просторија зграде. 
 
 Напомена: Заокружити врсту радова за које се подноси пријава. У случају заокруживања више врста 
радова, Пријава за учешће по Јавном позиву за суфинансирање мора да садржи одговарајуће доказе за сваку 
од заокружених врста радова (из тачке 2. и 8. доказа који се подносе уз Пријаву), са доказом о обезбеђеним 
средствима за све изабране – заокружене радове. 
 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ УЗ ПРИЈАВУ: 
 

1. Доказ о власништву на објекту за који се подноси пријава 

- за стамбене и стамбено - пословне зграде: лист непокретности са копијом плана 
катастарске парцеле на којој је зграда изграђена (не старији од 6 (шест) месеци),  
број ________________________________  датум издавања ___________________________ 
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2. Доказ да је подносилац обезбедио средства потребна за реaлизацију пројекта – банкарски 
извод са рачуна стамбене заједнице заједнице (не старији од 5 дана од дана подношења 
Пријаве по Јавном позиву). 
 

3. Доказ о хитности радова - налаз грађевинског инспектора или овлашћеног лица о потреби 
отклањања непосредне опасности по живот, здравље и безбедност људи  (решење или 
налаз мора бити дато са датумом пре дана расписивања Јавног позива). 
 

4. Одлука стамбене заједнице о учешћу по Јавном позиву у 2022.години (или појединачне 
одлуке за све стамбене заједнице, ако су образоване као посебне заједнице у оквиру једне 
стамбене зграде, а подноси се заједничка пријава више стамбених заједница за 
суфинансирање пројеката за извођење радова на стамбеној згради у целини).  
 

5. Доказ да је стамбена заједница (све стамбене заједнице формиране у једној стамбеној 
згради) Програмом, односно Програмима одржавања заједничких делова зграде за 
2022.годину, предвидела активности на инвестиционом одржавању заједничких делова 
зграде ради учешћа у финансирању по Јавном позиву. 
 

6. Доказ о раније изведеним радовима инвестиционог и текућег одржавања на згради за коју се 
подноси пријава (окончана ситуација, рачуни, извештај надзорног органа....). 
 

7. Решење - одобрење издато од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено 
комуналне делатности Градске управе града Краљева за извођење радова инвестиционог 
одржавања и унапређења својстава зграда, 
Број ЦИС _____________________ ИНТ број ___________________ дана _________________ 
 

8. Техничка документација Пројекта инвестиционог одржавања, сачињена у складу са посебним 
прописима и оверена од стране овлашћеног лица са одговарајућом лиценцом (са предмером 
и предрачуном радова, који мора да садржи податак о укупној вредности радова са и без 
обрачунатог ПДВ-а), за сваку врсту радова понаособ: 
 

- без ПДВ-а __________________ са ПДВ-ом________________ укупно __________________ 
- без ПДВ-а __________________ са ПДВ-ом________________ укупно __________________ 
- без ПДВ-а __________________ са ПДВ-ом________________ укупно __________________ 
- без ПДВ-а __________________ са ПДВ-ом________________ укупно __________________ 
 

9. Доказ да је зградa проглашенa за културно добро или се налази у  заштићеним културно – 
историјским целинама (решење Завода за заштиту споменика културе Краљево којим је дата 
сагласност за извођење радова на инвестиционом одржавању заједничких делова зграде), 
број _______________________________ датум_____________________________________ 
 

10. Други прилози и докази који могу бити од утицаја на бодовање сходно критеријумима утврђеним  
Одлуком о обавезном инвестиц. одржавању зграда и суфинанс. инвестиционих пројеката на 
територији града Краљева ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

Сви докази се достављају у оригиналу или овереној фотокопији.  
 

Напомена:  
Лица задужена за давање обавештења о Јавном позиву су Звонко Ковачевић и Јасминка 

Јовановић, контакт email urbanizam@kraljevo.org , број телефона: 036 306 – 203. 

Образац пријаве је сачињен у складу са Одлуком о обавезном инвестиционом одржавању зграда 
и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 37/2022)  

 
У Краљеву                                                                                   ПОДНОСИЛАЦ  ПРИЈАВЕ 

 
________ 2022. године                                   __________________________________________ 

                                                                           (Читки подаци подносиоца пријаве/овлашћеног лица) 
                                                             м.п.  

                                                                           ___________________________________________ 
                                                                                                             (Потпис)                                                                                                              

mailto:urbanizam@kraljevo.org

