
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-966, e-mail: opstauprava@opstinastanari.com 

 

Број: 02-510-110/22 

Дана: 16.8.2022. године 

 

На основу члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник Општине 

Станари“ број: 5/17) и члана 8. Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета 

Општине намјењене социјално угроженим грађанима („Службени гласник општине 

Станари“, број: 3/22), начелник општине, расписује: 

 

 

Ј А В Н И  П О З И В 

 

за додјелу новчане помоћи за куповину огрева избјеглим и расељеним лицима и 

повратницима са подручја општине Станари  

 

 

1. Коме се Позив упућује? 

 

Овај Позив се упућује Расељеним лицима са подручја општине Станари која имају 

статус избјеглог, расељеног лица или повратника. Висина средстава која се одобрава за 

додјелу једнократне новчане помоћи ради набавке огрева по једном домаћинству износи до 

једне трећине просјечне нето плате остварене у општини Станари и уплаћиваће се на жиро-

рачун подносиоца захтјева или путем поште. 

 

2. Критеријуми за додјелу средстава су 

 

- избјеглички, расељенички или повратнички статус (на дан објаве Јавног позива), 

- пребивалиште на територији општине Станари (обавјештење о пребивалишту),  

- докази о приходима (потврда послодавца о висини зараде за последњи мјесец 

исплате, посљедњи чек пензије или извод из банке, изјава да нема приходе и сл.) 

- увјерење о незапослености, 

- медицинска документација, 

- кућна листа (овјерена), 

- фотокопија личне карте.  

 

3. Поступак пријаве и избора корисника 

 

Докази које је потребно приложити наведени су на обрасцу захтјева, а о поднесеним 

захтјевима, приједлог ће сачинити комисија коју ће именовати начелник општине.  

 

 Уколико утврди да су испуњени услови за додјелу једнократне новчане помоћи ради 

набавке огрева комисија сачињава приједлог за додјелу једнократне новчане помоћи ради 

набавке огрева, гдје се наводи и  предложен износ средстава.  

 

 Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли и на 

званичној интернет страници општине Станари.  
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 Пријаве се подносе на писарници општине Станари, на прописаном обрасцу (Образац 

2). 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни позив неће бити разматране.  

 

 Све информације у вези Јавног позива могу се добити у просторијама Општинске 

управе општине Станари.  

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

______________________ 

                                                                       Радојица Ћелић                                                              


