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Na osnovu člana  47  Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koje bira ili imenuje 
Skupština opštine Tivat i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog 
interesa za opštinu,  Komisija za rješavanje  stambenih pitanja opštine raspisuje  
 
 

O G L A S 
  ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA  LICA KOJE BIRA ILI IMENUJE  
SKUPŠTINA OPŠTINE  I DRUGIH LICA OD POSEBNOG  INTERESA ZA OPŠTINU 
 
 
1.Oglašava se postupak za rješavanje stambenih potreba lica koje bira ili imenuje 
Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica  čiji je rad od posebnog interesa za 
opštinu , putem dodjele kredita  to za :  
 
-Poboljšanje uslova stanovanja(adaptacija) ili dogradnju  
 
2 Ukupna sredstva za dodjelu kredita je  78.000 eura 
 
3. POTREBNA DOKUMENTACIJA  
 
Podnosilac zahtjeva za dodjelu stambenog kredita dužan je  dostaviti sledeću 
dokumentaciju;  
 
1. Popunjen obrazac  Prijave za rješavanje stambenih potreba putem dodjele kredita  
(obrazac prijave se nalazi na sajtu opštine ili na  pisarnici) 
2.dokaz o vlasništvu stana ili stambene kuće 
3.potvrdu o  dužini radnog staža i visini koeficijenta 
4.dokaz o doprinosu   za  stambenu izgradnju 
 
Pored dokumentacije iz tačke 3 ovog oglasa, podnosilac zahtjeva je dužan dostaviti 
predračun radova kao dokaz za poboljšanje uslova stanovanja.  
 
Za izgradnju/dogradnju, podnosilac zahtjeva osim dokaza iz tačke 1,2,3 i 4 dužan je 
dostaviti građevinsku dozvolu i dokaz da ranije nije koristio maksimalan iznos kredita.  
 
 



4. Korisnik kredita je dužan da sredstva namjenski iskoristi u roku od 6 mjeseci od dana 
potpisivanja Ugovora o stambenom kreditu, i da omogući  davaocu kredita kontrolu 
namjenskog trošenja kredita, što će se preciznije regulisati Ugovorom o dodjeli kredita.  
 
6. ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA  
 
Rok za podnošenje dokumentacije je do 24. januara 2014. godine. 
Ovaj  oglas  biće objavljen na oglasnoj tabli organa lokalne uprave i na Sajtu opštine.  
Neblagovremene prijave i prijave koje nijesu podnijete u skladu sa ovim Oglasom 
Komisija neće uzeti u razmatranje . 
  
                                                                                    
                                                                                      Predsjednik Komisije  
                                                                                      Mileta Rabrenović s.r. 
 

Ovaj Oglas je istaknut na oglasnoj table organa lokalne uprave opštine Tivat dana 

30.12. 2013.godine i  važi zaključno sa 24.01.2014. godine. 


