РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

На основу члана 4. и 5. Одлуке о суфинансирању реализације пројекта обнове и
санације фасада из гранта планираног Буџетом општине Шамац за 2018. годину, број 01022-85/2018 од 26.03.2018. године, а у складу са чланом 66. и 88. став (3) Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање обнове и санације фасада из гранта планираног Буџетом општине
Шамац за 2018. годину

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица, власници индивидуалних
стамбених и стамбено-пословних објеката, као и заједнице етажних власника да у складу
са условима наведеним у јавном позиву аплицирају за средства која су у виду гранта
планирана у Буџету општине Шамац за 2018. годину сходно планираним средствима.
Радови на санацији фасада биће извођени учешћем власника индивидуалних стамбених и
стамбено-пословних објеката, као и заједница етажних власника у износу од 50%, док ће
Општина Шамац путем гранта суфинансирати 50% од укупне вриједности радова
предвиђених по предмјеру и предрачуну радова.
Право на учешће у јавном позиву имају власници индивидуалних стамбених и стамбенопословних објеката, као и заједнице етажних власника у Улици Краља Александра I
Карађорђевића, дио улице Николе Тесле (од улице Гаврила Принципа до улице Цара
Душана) и Светосавска улица, чија је фасада (чеони дио који је позициониран према
наведеним улицама или бочни дијелови видљиви из наведених улица, а који ће бити
предмет санације) оштећена, естетски неуредна толико да нарушава изглед града или која
представља опасност по живот и здравље људи.
Власници индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објеката, као и заједнице
етажних власника који желе да заједно са Општином суфинансирају стварне трошкове
санације фасада треба да доставе сљедећу документацију:
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1. Пријаву на јавни позив потписану од стране власника објекта, односно предсједника
Управног одбора или предсједника Скупштине заједнице етажних власника овјерену
печатом, уколико је апликант ЗЕВ;
2. Одлуку о учешћу у обнови и санацији фасада потписану од стране предсједника
Управног одбора ЗЕВ или предсједника Скупштине заједнице етажних власника овјерену
печатом, уколико је подносилац ЗЕВ;
3. Копија рјешења о упису у регистар ЗЕВ издатог од стране надлежног општинског
органа или Увјерење о регистрацији ЗЕВ издато од стране надлежног општинског органа;
4. Доказ о власништву ( земљишнокњижни извадак, посједовни лист из РГУ Подручна
јединица Шамац или други доказ) за физичка лица;
5. Предмјер и предрачун радова санације фасаде урађен од стране стручног лица;
6. Потврда о регистрацији (ЈИБ) за ЗЕВ издат од стране Пореске управе РС;
7. Копија личне карте уколико је подносилац физичко лице;
8. Копија текућег рачуна за физичка лица/картон депонованих потписа за правна лица и
ЗЕВ.
Одабир објеката ће извршити Комисија коју ће посебним рјешењем именовати Начелник
општине, а на основу критеријума прописаних Одлуком о суфинансирању обнове и
санације фасада из гранта планираног Буџетом општине Шамац за 2018. годину. На
приједлог Комисије Начелник општине ће донијети одлуку о одабиру корисника, те
склопити уговоре са изабраним корисницима којима ће бити регулисана међусобна права
и обавезе.
У случају непредвиђених радова санације и обнове фасаде, тј. одступања од предмјера и
предрачуна радова, изабрани корисници ће сами сносити трошкове истих.
Изабрани корисници су након доношења одлуке о додјели средстава суфинансирања
дужни доставити уговор о извођењу радова закључен између корисника и извођача
радова, као и локацијске услове за обнову и санацију фасаде, а након извођења радова
достављају и окончану ситуацију ради правдања уложених средстава.
Општинска управа вршиће путем Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове надзор над извођењем радова санација фасада.
Пријаву за јавни позив са потребном документацијом доставити у затвореној коверти
поштом или лично у пријемну канцеларију Општинске управе Шамац са назнаком за
Јавни позив за суфинансирање обнове и санације фасада из гранта планираног Буџетом
општине Шамац за 2018. годину- не отварати.
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Јавни позив остаје отворен 21 (двадесетједан) дан, рачунајући од дана постављања на
Огласну таблу Општинске управе Шамац.

Број: 01-022- 85 /2018
Датум, 27.03.2018. године

ДОСТАВЉЕНО
1.Огласна табла,
2.Веб сајт Општине Шамаци
3. Евиденција
4. Архива

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
__________________________
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.
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