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На пснпву члана 59. Закпна п лпкалнпј сампуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, 
брпј 97/16), члана 82.став 3) Закпна п лпкалнпј сампуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске“,брпј 97/16,36/19), и члана 88. Статута Општине Спкплац („Службене нпвине Града 
Истпчнп Сарајевп“, брпј :17/17)   

ЈАВНИ ППЗИВ 

за суфинансираое реализације прпјекта естетскпг уређеоа фасада и 
ппбпљшаоа енергетске ефикаснпсти са заједницама етажних власника 

1. ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Начелник Општине расписује јавни ппзив за суфинансираое реализације прпјекта естетскпг 
уређеоа фасада са заједницама етажних власника на ппдручју ппштине Спкплац, у складу са 
Одлукпм п суфинансираоу реализације прпјекта естетскпг уређеоа фасада са заједницама 
етажних власника. 

Правп учешћа на јавнпм ппзиву имају све заједнице етажних власника кпје су регистрпване кпд 
надлежнпг Одјељеоа за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве Општинске управе 
Општине Спкплац.  

2. ПРПЈЕКТИ ЗА СУФИНАНСИРАОЕ 

Прпјекти кпји се мпгу суфинансирати мпрају да се пднпсе на радпве кпји утичу на ппбпљшаое 
естетских карактеристика пбјеката (санација ппстпјећих фасада, бпјеое ппстпјећих фасада, бпјеое 
ппстпјеће стпларије и сличнп).  

Ппред тпга, суфинансираое се мпже вршити и у случајевима када се ппред естетских ради и на 
ппбпљшаоу енергетских карактеристика пбјеката кап и кпд пбјеката чији су ппједини дијелпви 
дптрајали те представљају и естетски и функципнални прпблем кап и ппаснпст за пјешачки и други 
сапбраћај кпји се пдвија ппред оих (стрехе, плуци, крпвне лајсне, димоаци, соегпбрани, 
грпмпбрани и сличнп). 

3. ПДНПС УЧЕШЋА ЗА СУФИНАНСИРАОЕ 

Однпс учешћа Општине Спкплац и заједнице етажних власника у суфинансираоу зависи пд 
хитнпсти интервенције, визуелнпг и функципналнпг ефекта кпји се пчекује пд прпјекта и висине 
средстава кпје је пптребнп улпжити у реализацију прпјекта, на начин: 

1. Прпјекти кпји се финансирају за радпве на пбјектима на кпјима ппстпје пштећеоа кпја мпгу 
изазвати ппаснпст пп пјешачки и кплски сапбраћај а истпвременп представљају и естетски прпблем 
у кпнтексту пкружеоа такп да радпви пбухваатају замјену дптрајалих стреха, плука, чепних лајсни, 
санација прпнулих димоака, фасада те других елемената зграде кпји мпгу угрпзити безбједнпст 
пјешака са или без  бпјеоа фасада таквих пбјеката у пднпсу 70% Општина Спкплац - 30% заједница 
етажних власника. 

2. Прпјекти кпји се финансирају за радпве визуелнпг и функципналнпг ефекта, и тп: 

а) Радпви кпји пбухватају бпјеое ппстпјећих фасада и стпларије у пднпсу 40% Општина Спклац - 
60% заједница етажних власника, 



E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net 

б) Радпви кпји пбухватају  замјена ппстпјеће стпларије и свјетларника у зградама кап и израда 
термичке фасаде у циљу испуоаваоа принципа енергетске ефикаснпсти у пднпсу 40% Општина 
Спкплац - 60% заједница етажних власника. 

Максималан изнпс средстава кпја се мпгу пдпбрити за једну заједницу етажних власника је пд 
10.000,00 КМ дп 30.000,00 КМ. 

Имплементација суфинансираоа реализације прпјекта спрпвпди се на начин да су заједнице 
етажних власника, накпн прибављенпг предрачуна радпва кпје кандидују за суфинансираое дужне 
да прикупе ппнуде пд три квалификпвана ппнуђача, а угпвпр ће закључити са ппнуђачем кпји 
ппнуди најнижу цијену технички задпвпљавајуће ппнуде. 

4. УСЛПВИ 

1. да је заједница етажних власника регистрпвана кпд надлежнпг пргана, 

2. да је дпнијета пдлука надлежнпг пргана заједнице етажних власника за радпве за кпје се 
пријављују,  

3. да су пбезбјеђена нпвчана средства у пдређенпм изнпсу кпја су неппхпдна за суфинансираое 
прпјекта,  

4. да је урађен предмјер радпва пвјерен или пптписан пд пвлашћенпг правнпг или стручнпг 
физичкпг лица (кпје ппсједује лиценцу за прпјектпваое, надзпр или грађеое), 

5. да су дпстављене најмаое три ппнуде прибављене пд ппнуђача кпји су регистрпвани за 
извпђеое радпва кпји су кандидпвани у пријави заједнице етажних власника.  

5. ППСТУПАК 

Ппступак за избпр заједнице етажних власника пднпснп пбјекта за суфинансираое уређеоа фасада 
прпвпди кпмисија. 

Кпмисију именује начелник ппштине. 

Кпмисија се састпји пд предсједника и четири члана. 

Накпн спрпведенпг јавнпг ппзива за суфинансираое прпјеката естетскпг уређеоа фасада кпмисија 
сачиоава приједлпг прпграма за уређеое фасада на пбјектима из члана 2. пве пдлуке. 

Одлуку п избпру пбјеката кпји ће се суфинансирати дпнијеће начелник ппштине на приједлпг 
кпмисије из претхпднпг става.  

На пснпву пдлуке п избпру пбјеката кпји ће се суфинансирати начелник ппштине закључиће 
угпвпре са заједницама етажних власника, кпјим ће се регулисати међуспбне пбавезе. 

6. БПДПВАОЕ 

Критерији за утврђиваое приједлпга прпграма пдређени су пп групама  и нивпима кпји се 
вриједнују бпдпвима на начин какп слиједи:  

1. Лпкација пбјекта: 

а) Објекти кпји се налазе у улицама Цара Лазара, Радпмира Нешкпвића, Рпманијска, Јпва 
Јанкпвића,  Груја Нпвакпвића......................................................................................... 35 бпдпва; 

б) пбјекти кпји се налазе у улицaма  Гласиначка,  Милана Шарца, Данила Ђпкића 
...........................................................................................………........................ 30 бпдпва;  

в) сви пстали пбјекти ......................................................................................................... 5 бпдпва. 

2. Према степену пштећеоа и естетскпм изгледу фасаде пбјекта: 

а) Изузетнп лпша (угпжава безбједнпст прплазника, угрпжава стабилнпст и функципналнпст пбјекта 
и вепма лпших естетских карактеристика) ........................................................ 30 бпдпва; 
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б) лпша (дјелимичнп пштећена са елементима пштећеоа кпји временпм мпгу ппстати 
пптенцијална ппаснпст за прплазнике и лпшег естетскпг изгледа) ............................ 20 бпдпва; 

в) незнатнп лпша (маоа функципнална и естетска пштећеоа) .................................... 10 бпдпва. 

3. Заједнице етажних власника кпје кпнкуришу за уређеое фасаде кпја се пднпси на енергетску 
ефикаснпст дпбијају ...................................................................................... 20 бпдпва. 

Степен пштећеоа  и естетски изглед фасаде тачка из тачке 2, Кпмисија именпвана пд стране 
начелника Општине за избпр пбјеката за суфинансираое уређеоа фасада, утврђује пбиласкпм 
свакпг ппјединачнпг пбјекта за кпји је ппднијет захтјев и кпји испуоава ппште услпве утврђене у 
јавнпм ппзиву.  

Приликпм пбиласка пбјеката утврдиће се чиоенице п стаоу пбјекта и прибавити пдгпварајућа фптп 
дпкументација.  

7. ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

Уз ПРИЈАВУ дпставити: 

- рјешеое п регистрацији заједнице етажних власника (пвјерена кппија), 

- увјереое п ппрескпј регистрацији (пвјерена кппија), 

- трансакципни рачун (кппија угпвпра са банкпм или пптврда банке), 

- пдлука надлежнпг пргана заједнице етажних власника за радпве за кпје се пријављују, 

- најмаое три ппнуде прибављене пд ппнуђача кпји су регистрпвани за извпђеое радпва кпји су 
кандидпвани у пријави заједнице етажних власника. 

Кпмисија има правп да накпн пбиласка и прегледа пбјекта налпжи кпрекцију предмјера.  

8. ДПДЈЕЛА СРЕДСТАВА 

Накпн спрпведене прпцедуре јавнпг ппзива, заједнице етажних власника кпјима буду дпдјељеоа 
нпвчана средства закључиће угпвпр са Општинпм Спкплац п начину исплате средстава. 

Дпдјељеоа средства уплатиће се на жирп-рачун заједнице етажних власника, накпн дпстављенпг 
извјештаја пд стране надзпрнпг пргана кпје су заједнице етажних власника дужне да именују и 
извјештаја стране кпмисије фпрмиране пд стране Општине, да су сви угпвпрени радпви изведени у 
складу са пдпбреним предмјерпм.  

9. ПРИЈАВЕ 

Пријаве на јавни ппзив дпстављају се на адресу Општина Спкплац, Гласиначка бб, 57 000 Спкплац, 
директнп на прптпкпл или путем ппште преппрученп у затвпренпј кпверти са пбавезнпм назнакпм 
,,Пријава на јавни ппзив за суфинансираое реализације прпјекта естетскпг уређеоа фасада са 
заједницама етажних власника – не птварати“.  

Рпк за ппднпшеое пријава је дп 25.септембра 2020. гпдине. 

Неблагпвремене и непптпуне  пријаве неће се узети у разматраое.  

10. ПБЈАВЉИВАОЕ ЈАВНПГ ППЗИВА 

Јавни ппзив пбјавиће се на пгласнпј табли, интернет страници ппштине Спкплац и Службеним 
нпвинама Града Истпчнп Сарајевп. 

 

  


