
1 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 

 Н А Ч Е Л Н И К  

 

Број: 01/И-013- 849/19 

И. Сарајево, 24.06.2019. год. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 68. Статута Општине Источно Ново Сарајево  (“Службене 

новине Града Источно Сарајево”, број 24/17 и 25/17)  и Правилника о  критеријумима, 

начину и поступку расподјеле средстава за подршку пројектима заједница етажних 

власника општине Источно Ново Сарајево 01/И-013-687/18, начелник Општине  

расписује: 

 

Јавни позив   

за суфинансирање пројеката заједница етажних власника општине Источно Ново 

Сарајево 

 

Општина Источно Ново Сарајево позива све заједнице етажних власника општине 

Источно Ново Сарајево да доставе приједлоге пројеката за суфинансирање пројеката 

који се односе на:   

1. грађевинске радове; 

2. уређење заједничког простора у и испред објеката; 

3. набавка опреме; 

4. други радови који доприносе развоју микро заједнице; 

 

Право учешћа имају заједнице етажних власника општине Источно Ново Сарајево које 

су регистроване на подручју општине Источно Ново Сарајево. 

 

Суфинансирање пројеката по овом Јавном позиву врши се средствима из буџета 

општине Источно Ново Сарајево за 2019. годину у укупном износу од 30.000,00 КМ.  

Минималан износ тражених средстава не може бити мањи од 100,00 КМ а максималан 

већи од 1.000,00 КМ.  

 

Корисници средстава приликом подношења пројектног приједлога могу учествовати с 

властитим средствима али иста морају бити приказана у пројектном приједлогу.  

 

Један ЗЕВ може учествовати са два (2) приједлога пројекта на једном позиву, с тим да 

ће средства бити додјељена оном пројекту који буде имао више бодова. Више ЗЕВ-ова 

може да се удружи у један заједнички пројекат, с тим да један ЗЕВ буде водећи 

апликант. Дужина трајања сваког пројекта може бити максимално до 5 мјесеци.  

 

Конкурсна документација садржи: 

1. Пријавни образац  

2. Копија Рјешења о оснивању ЗЕВ- а (за подносиоца пријаве); 

3. Копија трансакционог рачуна у банци; 

4. Копија личне карте предсједника ЗЕВ-а. 

5. Изјава ( ако се удружују два или више ЗЕВ-ова ) 
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6. Уколико пројекти садрже радове, набавке опреме, адаптације, реконструкције и 

слично: пожељно је да се достави предрачуни, изјаве или други документи који 

доказују намјену трошења средстава. 

 

Рок за пријаву  

 Конкурс је отворен од  24.06.2019. године од дана објављивања а крајњи рок за пријаву 

15.07.2019. године. Пријавни образац се може преузети са интернет странице општине 

www.opstinains.net.  Комплетна конкурсна документација се доставља  у затвореној 

коверти поштом на сљедећу адресу: Општина Источно Ново Сарајево, Ул. Стефана 

Немање 2, 71 123 Источно Сарајево, Босна и Херцеговина или лично на пријемни 

шалтер Општине,  

Коверат мора садржавати сљедеће податке: 

1. Назнаку: „Пријава на “Јавни позив  за подршку пројектима заједница 

етажних власника општине Источно Ново Сарајево“ 

2. Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.  

 

 

 

 

                                      Н А Ч Е Л Н И К  

 

                ________________ 

           

 

 

Доставити:                                                                                                  

- огласна плоча 

- а/а 

 

 

http://www.opstinains.net/

