Позив за новинаре
ЗА БЕЗБЕДНЕ ЛИФТОВЕ НА ВРАЧАРУ
У петак, 24. јуна 2011. године у 11:00 часова, председник општине Врачар Бранимир Кузмановић
и члан Већа Небојша Милићевић ће заједно са станарима обележити почетак рада потпуно
реконструисаног лифта у Симе Игуманова 4.
Лифт у згради у Симе Игуманова 4 је један од дванаест лифтова у врачарским стамбеним
зградама, чију реконструкцију је кроз програм “За безбедне лифтове на Врачару“ финансирала
општина Врачар у сарадњи са станарима стамбених зграда. Већ су реконструисани и лифтови у
стамбеним зградама у Грчића Миленка 4б, Крунској 24, Булевару краља Александра 34, 50 и 92,
Светозара Марковића 1, Београдској 47 – 49, Цара Николаја Другог 82, Интернационалних бригада
1 и Јована Рајића 5.
Општина Врачар је у децембру 2009. године, због честих кварова и старости лифтова у стамбеним
зградама, чију поправку станари нису могли сами да финансирају, покренула програм „За безбедне
лифтове на Врачару“ и расписала јавни позив. Тада су позване скупштине станара да конкуришу за
поправку лифтова у својим стамбеним зградама у пројекту у којем ће 70 посто потребних средстава
обезбедити општина Врачар, а станари 30 посто. Утврђени су и критеријуми за избор зграда у
којима ће бити поправљени лифтови: старост лифта, спратност стамбене зграде, да ли у тим
зградама живе инвалиди или старије особе.
Општина Врачар је обезбедила и техничку подршку, тако што је спровела набавку за избор
предузећа и финансирала израду предмера и предрачуна радова на поправци лифтова. По
спроведеном поступку набавке изабрано је 6 предузећа која су радила реконструкцију лифтова у 12
стамбених зграда по ранг листи приоритета.
Из буџета општине Врачар је за реконструкцију лифтова издвојено 70 посто потребних средстава,
а станари су уложили 6.240.998 динара. Станари су уместо лифтова старих и више од пола века
кроз програм „За безбедне лифтовe на Врачару“ сада у својим зградама добили безбедне
лифтове који задовољавају све техничке прописе и којима је продужен век као да је уграђен нови
лифт. Општина Врачар је у буџету за 2011. годину планирала средства за ремонт још 7 лифтова,
а овај програм ће се наставити и у следећим годинама, јер је више од 70 скупштина станара
исказало заинтересованост за учешће у овом програму и за ремонт лифтова у њиховим стамбеним
зградама.
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