
 

NACRT 
Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2,  a u vezi sa članom 27 tačka 10 Zakona o lokalnoj 

samoupravi ("Sl. list CG" 2/18, 34/19 i 38/20) i člana 35 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine 
Šavnik (,,Sl.list CG - opštinski propisi", br. 31/18), Skupština opštine Šavnik na sjednici 
održanoj dana________ 2021. godine,  donijela je 

 
ODLUKU 

o sufinansiranju sanacije fasada i zamjene krovova stambenih zgrada u Šavniku 

Član 1 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinansiranje sanacije fasada i zamjene krovova 
stambenih zgrada u Šavniku (u daljem tekstu: pravo na sufinansiranje), način i uslovi za 
dobijanje pomoći,  kao i visina pomoći. 

Član 2 

Opština sufinansira sanaciju fasada i zamjenu krovova, jer su postojeće fasade i krovovi 
oštećeni i dotrajali ali i zbog veće energetske efikasnosti. 

Član 3 

Pravo na sufinansiranje imaju skupštine vlasnika stanova u stambenim zgradama u 
Šavniku (u daljem tekstu: skupština stambene zgrade). 

Član 4 

Postupak ostvarivanja pravo na sufinansiranje pokreće se prijavom na javni poziv koji 
raspisuje nadležni organ. 

Komisija koju imenuje predsjednik Opštine određuje stambene zgrade na kojim će se 
izvršiti sanacija fasade i zamjena krovova u skladu sa javnim pozivom u okviru sredstava 
predviđenih za ovu namjenu. 

Član 5 

Iznos sredstava sufinansiranja je 60% ukupne predračunske vrijednosti radova i 
materijala. 

Upravnici stambenih zgrada kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje prije 
isplate sredstava sklapaju ugovor sa predsjednikom Opštine,  u kojem se skupštine 
stambenih zgrada obavezuju da ukoliko ne izvrše sanaciju fasade ili zamjenu krova, vrate 
Opštini odobreni iznos uvećan za zakonsku kamatu. 

Iznos iz stava 1 ovog člana se uplaćuje na žiro račun skupštine stambene zgrade ili na 
žiro račun lica koje je izvršilo radove. 

Član 6 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Crne Gore - 
opštinski propisi". 
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