
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА МИЛИЋИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 
На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 97/16), и члана  68. Став (1) тачка 29)  Статута Општине Милићи 
(”Службени гласник општине Милићи” бр. 5/17), и члана 12. Правилника о суфинансирању и 
реконструкцији кровова и фасада на стамбеним зградама у општини Милићи број 02-122-56/17 
од 15.09.2017. године и правилника о измјенама и допунама правилника о суфинансирању и 
реконструкцији кровова и фасада на стамбеним зградама у општини Милићи од 03.01.2018. 
године, начелник Општине Милићи, р а с п и с у ј е  
 

Ј А В Н И   П О З И В 
 

о суфинансирању и реконструкцији кровова и фасада на стамбеним зградама у општини 
Милићи 

 
I – Предмет позива 

 
Предмет јавног позива је суфинансирање и реконструкција кровова и фасада на стамбеним 
зградама у општини Милићи Заједницама етажних власника. 
 

II – Намјена средстава 
  

Намјена ових средстава има за циљ реконстpукцију кровова и фасада у смислу уређивања 
спољног изгледа зграда и заштите истих од даљег пропадања. 
 
 

III – Услови за остваривање права на средства 
 

Корисници средстава за суфинансирање реконструкције кровова и фасада морају испунити 
следеће услове: 

- да су основани и регистровани у складу са важећим законима БиХ и Републике Српске 
- да је пројекат или предмјер и предрачун радова урађен од стране стручних и 

овлаштених субјеката 
- да се пројектне акивности односе на члан 2. Правилника о суфинансирању и 

реконструкцији кровова и фасада на стамбеним зградама у општини Милићи 
- да се за реализацију овог пројекта  обезбједе потребне сагласности надлежног органа 

Општине Милићи  
 
 

IV – Критеријуми за додјелу средстава 
 
Избор корисника средстава за суфинансирање реконструкције кровова и фасада  на стамбеним 
зградама у општини Милићи извршиће се према следећим критеријумима: 
 

- Локација стамбене зграде  
- Степен и врста оштећености крова или фасаде на стамбеним зградама 
- Висина улагања у реконструкцију односно вриједност пројекта  
- Година изградње стамбене зграде 

 

Параметри Број  бодова 

- Година изградње стамбене зграде 

1. Зграде изграђене до 1970-е 
год.  -  15 бодова 

2. Зграде изграђене између 1971-
е и 1980-е год. – 10 бодова 

3. Зграде изграђене после 1980-е 
год. – 5 бодова 

- - Степен и врста оштећености крова или фасаде на 
стамбеним зградама 

1. Оштећеност крова – 15 бодова 
2. Оштећеност фасаде- 10 бодова 

 



- -  Локација стамбене зграде 

1. Зграде чија локацја је у ужем 
центру Милића ( око Трга 
Рудара) – 15 бодова 

2. Остале зграде – 5 бодова 
 

- - Висина улагања у реконструкцију односно вриједност 
пројекта 

1. Висина улагања до 5.000,00 КМ 
– 5 бодова 

2. Висина улагања од 5.001,00 КМ 
до 10.000 КМ – 7 бодова 

3. Висина улагања преко 10.000 
КМ – 9 бодова 

 
 

V – Поступак додјеле средстава 
 

(1) Уз прописани образац захтјева за суфинансирање реконструкције кровова и фасада  на 

стамбеним зградама у општини Милићи, Заједнице етажних власника прилажу сљедећа 

документа:  

- Рјешење о регистрацији Заједнице етажних власника 

- Одлуку скупштине Заједнице етажних власника о приступању реализацији пројекта 
реконструкције крова или фасаде 

- Пројектно рјешење или предмјер и предрачун радова 

- Доказ да је Заједница етажних власника обезбједила средства предвиђена 

Правилником (извод из банке) 

- Жиро рачун код пословне банке (копија) 

 

 

(2) Образац захтјева за додјелу средстава у потпуности мора бити читко попуњен, јер у 

противном се неће узети у разматрање. 

- документи се прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији.  

По потреби, Комисија за оцјењивање захтјева за додјелу средстава има право затражити 
додатну документацију и образложење. 
 

VI – Разматрање захтјева 
 
Испуњеност услова и оцјену захтјева за додјелу средстава на основу утврђених критериjума, 
утврђује Комисија именована рјешењем начелника, те сачињава приједлог ранг листе. 
 
На приједлог Комисије, начелник доноси одлуку о додјели средстава, а са сваком Заједницом 
етажних власника појединачно закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.  
 

 
VII – Закључење уговора 

 
При потписивању уговора корисник средстава дужан је да достави доказе о сагласности 
надлежног органа Општине Милићи за реализацију овог пројекта.  
 
У случају да корисник субвенције приликом потписивања уговора није у могућности да достави 
доказе о сагласности надлежног органа Општине Милићи, исте је дужан доставити најкасније у 
року од 15 дана од дана потписивања уговора. 
 

VIII – Рок за подношење захтјева 
 

Захтјеви са потребном документацијом достављају се поштом или лично у запечаћеним 
ковертама на адресу Општина Милићи, Јована Дучића бр. 2, са напоменом за Комисију за  
суфинансирање и реконструкцију кровова и фасада на стамбеним зградама у општини Милићи. 
 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива. 
 
Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће бити предмет разматрања.  



 
IX - Остале напомене 

 
Образац захтјева и јавни позив о условима и начину остваривања субвенција, ће бити доступни 
у шалтер сали Општине Милићи а исти ће бити објављен,  на огласној плочи Општине Милићи, 
те интернет страници Општинске управе Милићи и путем средстава информисања. 
 
Додатне информације у вези позива, могу се добити у канцеларији Одјељења за просторно 
уређење, стамбено комуналне послове и екологију  или на број телефона 056/745-452 

 
 
 
Број: 02-122-56/17                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:15.01.2018. година 
                                                                                                                     Момир Лазаревић 


