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На основу члана 3. Одлуке о додјели средстава заједницама етажних власника за
санацију кровова зграда („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број: 4/12)
Начелник општине Мркоњић Град расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ЗА САНАЦИЈУ КРОВОВА ЗГРАДА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1.Начелник општине расписује јавни конкурс за додјелу новчаних средстава
заједницама етажних васника за санацију дотрајалих или оштећених кровова
стамбених зграда укључујући и радове одвођења оборинских вода са оштећених
кровова стамбених зграда. (у даљем тексту: конкурс).
1.2.Право учешћа на конкурсу имају све регистроване заједнице етажних власника
на подручју општине Мркоњић Град.
2. УСЛОВИ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
Додјела средстава обавиће се према следећим општим и посебним условима:
2.1. Општи услови:
1.1.Да су станари извршили регистрацију Заједнице код надлежног општинског
органа,
1.2.Да су обезбиједили премјер и предрачун радова са техничким описом радова за
неопходну санацију кровова урађен овлаштеног предузећа или закључили
уговор о извођењу радова,
1.3. Доказ Заједнице етажних власника о обезбјеђењу дијела новчаних средстава
минимално 50 % од средстава предвиђених премјером и предрачуном радова.
Општи услови имају елиминаторни карактер.
2.2. Посебни услови су:
1. Старост зграде.
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3.1.Попуњен образац пријаве са подацима о правном лицу;
3.2.Овјерена фотокофија регистрације правног лица, односно рјешење о упису у
регистар заједница етажних власника;

3.3.Премјер и предрачун радова са техничким описом радова за неопходну санацију
кровова урађен од овлашћеног предузећа или уговор о извоођењу радова,
3.4. Доказ Заједнице етажних власника о обезбијеђењу дијела новчаних средстава
минимално 50 % од средстава предвиђених премјером и предрачуном радова или
закљученим уговором
3.5.Увјерење о старости зграде
4. КОМИСИЈА
4.1.Комисија именована од стране Начелника општине проводи поступак по
расписаном Јавном конкурсу у складу са Одлуком о додјели средстава заједницама
етажних власника за санацију кровова зграда.
4.2.Задатак Комисије за спровођење Јавног конкурса је да:
а. да отвори пристигле пријаве,
б. прегледа и утврди да ли су испуњени услови конкурса,
ц. изађе на лице мјеста након отварања пријава, изврши визуени преглед и о
истом сачини записник,
д. утврди листу учесника који испуњавају услове, сачини ранг листу,
е. обавијести учеснике конкурса о резултату истог,
ф.ранг листу објави на огласној табли општине
5. ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
5.1.Након спроведене процедуре Јавног конкурса заједнице етажних власника
којима буду додијељена новчана средства закључиће Уговор са Начелником
општине о начину исплате средстава за санацију кровова.
5.2.Додијељена средства уплатиће се на жиро рачун учесника, а према ранг листи
Комисије.
5.3.Ранг листа ће бити изложена на огласној табли општине Мркоњић Град.
5.4.Уколико учесник на конкурсу одустане од утврђеног права, право првенства
биће додијељено следећем учеснику конкурса са утврђене листе.
6. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА
6.1.Конкурс се обављује путем Локалног радија, огласној табли општине и интернет
страници општине Мркоњић Град.
6.2.Конкурс остаје отворен 15 дана од дана последњег објављивања.
6.3.Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти поштом
или непосредно у шалтер сали на адресу:
Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића са назнаком:
„Комисији за додјелу средстава заједницама етажних власника за санацију кровова
стамбених зграда“.
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