РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/201-818, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com

Број: 02-526-1/22
Дана: 16.08.2022. године

На основу чланова 8. и 10. Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних
инвалида и породица погинулих бораца („Службени гласник општине Станари“, број: 3/16),
Начелник општине, расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење Захтјева за додјелу новчане помоћи за стамбено збрињавање породица
погинулих бораца, ратних војних инвалида, логораша и демобилисаних бораца

1. КОМЕ СЕ ПОЗИВ УПУЋУЈЕ
Овај Позив се упућује породицама погинулих бораца и умрлих ратних војних
инвалида, ратним војним инвалидима од прве до четврте категорије, логорашима и
демобилисаним борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (у даљем тексту:
корисници), а који нису адекватно стамбено збринути, незапослени су, имају пребивалиште на
подручју општине Станари у вријеме објављивања Јавног позива и који ово право нису
остварили по другом основу.
2. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
o Предмет пријаве на Јавни позив може бити изградња или куповина стана или куће и
адаптација већ изграђене куће или стана.
o Подносилац захтјева подноси захтјев за изградњу куће, куповину стана или куће или
адаптацију већ изграђене куће или стана.
o Сматра се да није адекватно стамбено збринут, ако подносилац захтјева:
- станује као подстанар,
- има својство корисника алтернативног смјештаја,
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- станује у властитом стану или кући који су неусловни или на члана породичног
домаћинства отпада мање од 8 м2 стамбеног простора.
o Не сматра се подстанаром лице које живи и станује код родитеља, родитеља брачног
друга или дјетета, или код другог члана породичног домаћинства са којим је раније заједно
живјело и становало.
o Не сматра се стамбено незбринутим лице које је отуђило стан или кућу (и друге
некретнине), у износу већем од 20.000,00 KM или су остварили ратну материјалну штету у
износу већем од 20.000,00 КМ.
o Корисници остварују предвиђена средства по категоријама, и то:
- ППБ,
- РВИ,
- ЛОГОРАШИ,
- ДЕМОБИЛИСАНИ БОРЦИ,
o Средства ће се додјељивати посебно за сваку категорију, зависно од укупног броја
корисника, а процентуално исказано од укупних средстава, како слиједи:
- ППБ - 30%,
- РВИ - 20%,
- ЛОГОРАШИ - 10%,
- ДЕМОБИЛИСАНИ БОРЦИ - 40% .
3. КРИТЕРИЈУМИ И МЈЕРИЛА
o Критеријуми, на основу којих се врши рангирање лица који испуњавају услове Јавног
позива за додјелу средстава за стамбено збрињавање, су:
- статус члана породице погинулог борца (у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца),
- статус ратног војног инвалида,
- категорија борца,
- стамбена ситуација,
- број чланова породичног домаћинства,
- здравствено стање чланова породичног домаћинства,
- социјална ситуација у домаћинству.
o За све наведене критерије, корисници су дужни приложити доказе, а по потреби,
Комисија може од корисника тражити да поднесе и друге неопходне доказе које сматра
релевантним.
o У складу са чланом 8. Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца („Службени гласник општине Станари“, број: 3/16), максималан
износ новчане помоћи који се може додијелити за изградњу, односно куповину куће или стана
је 3.500,00 КМ а за адаптацију већ изграђене куће или стана тај износ је максимално 2.000,00
КМ.
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o За стамбено збрињавање намијењена су средства у износу од 20.000,00 КМ,
o Процјену и износ потребних средстава, у сваком поједином случају, утврђује Комисија.
o Код бодовања критерија, сходно ће се примјењивати одговарајуће одредбе Уредбе о
стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 26/19, 51/20,
Одлука УС 77/20 и 51/21).
o Комисија ће узети у обзир и чињеницу да ли је лице раније остваривало овај вид
помоћи.

4. ОРГАНИ И ПОСТУПАК
Начелник општине именује Стамбену комисију, у складу са чланом 10. став 2. Одлуке,
чији је задатак да проведе поступак по захтјевима, изврши бодовање и утврди приједлог ранг
листе корисника, по категоријама, те исту достави начелнику на сагласност. Иста ће се
објавити на огласној табли Општинске управе, на коју се може изјавити приговор, у року од 8
дана, начелнику општине. Начелник општине утврђује коначну листу корисника.
Јавни позив ће се истакети на огласној табли Општинске управе, и објавити на
интернет страници општине Станари, те доставити удружењима и организацијама
проистеклим из Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања на званичној интернет
страници општине Станари.
За стамбено збрињавање намијењена су средства у износу од 20.000,00 КМ, Процјену и
износ потребних средстава, у сваком поједином случају, утврђује Комисија.
Све информације, у вези Јавног позива, можете добити у организацијама које окупљају
наведене борачке категорије, као и у просторијама Општинске управе општине
Станари.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
______________________
Радојица Ћелић
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