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Број:01-014-89/17
Сребреница:17.02.2017.године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16) и члана 62. Статута oпштине Сребреница („Службени гласник општине Сребреница“ број
1/16), а у складу са Одлуком Начелника општине Сребреница број: 01-014-89/17 од.15.02.2017.
године, Правилником о начину, поступку и одабиру корисника помоћи у виду грађевинског пакета за
санацију и реконструкцију стамбених објеката на подручју општине Сребреница број 01-014-89-П/17
од 15.02.2017. године и Буџетом општине Сребреница за 2017. годину, Начелник општине
Сребреница, расписује :

ЈАВНИ КОНКУРС
за подношење захтјева / пријава за додјелу грађевинских пакета за санацију и
реконструкцију стамбених објеката на подручју општине Сребреница

Помоћ у санацији и реконструкцији стамбених објеката у циљу стварања услова за нормалан, бољи
живот свих становника општине Сребреница додјељује се у оквиру Програма обнове стамбених
јединица додјелом грађевинског материјала, а на основу Одлуке Начелника општине Сребреница
број: 01-014-89/17 од.14.02.2017. године.
Новчана средства потребна за реализацију овог пројекта осигурана су Буџетом општине Сребреница
за 2017. годину, у износу од 80.000,00 КМ (словима: осамдесетхиљадаконвертибилнимарака), гдје у
наведени износ није укључен порез на додату вриједност у износу од 17 %.
Овим Јавним конкурсом извршиће се додјела грађевинских пакета одабраним корисницима, гдје ће
појединачана вриједност пакета за сваког одбараног корисника зависити од ствару укупном износу од
80.000 KM, а сваки појединачни износ вриједности грађевиснког пакета зависиће од стварног
чињеничног стања у којем се стамбени објекат потенцијалног корисника налази.
Пријаве на Јавни конкурс за додјелу грађевиснких пакета могу поднијети лица која живе и имају
пребивалиште на подручју општине Сребреница, а потребна им је материјална подршка у санацији и
реконструкцији стамбених објеката на територији општине Сребреница у смислу обезбеђивања
нормалних и бољих услова за живот.
УСЛОВИ УЧЕШЋА У ПОЗИВУ, КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ, НАЧИН
ВРЕДНОВАЊА И ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊАВАЊА ПОСЕБНИХ КРИТЕРИЈУМА
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ
Право на учешће на Јавном позиву имају :
1. Корисници која живе и имају пребивалиште на подручју општине Сребреница,
2. Да корисник помоћи или чланови његовог породичног домаћинства има/ју у власништву
стамбену јединицу која је предмет санације и реконструкције
3. Да се стамбена једница корисника помоћи која је предмете реконструкције сматра
неусловном за становање у складу са стандардима о минимуму стамбених услова
4. Да корисник помоћи /носилац домаћинства и чланови његовог домаћинства од 1991. године
немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра условном за становање у
складу са стандардима о минимуму стамбених услова
5. Да корисник помоћи није примио помоћ у реконструкцији и санацији, довољну да задовољи
стандаде о минимуму стамбених услова
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ДОКУМЕНТЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ НА ОГЛАС КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА
ОПШТЕ КРИТЕРИЈУМЕ :
1. Корисници која живе и имају пребивалиште на подручју општине Сребреница,
Документ којим се доказује испуњавање општег критерија да потенцијални корисник помоћи има
пребивалиште на подручју општине Сребреница су :
-

Копија личне карте подносиоца захтјева и пунољетних чланова домаћинства
Увјерење о пребивалишту/ ципс

2. Корисник помоћи или чланови његовог породичног домаћинства има у власништву
стамбену јединицу која је предмет санације и реконструкције
Документ којим се доказује испуњавање општег критерија да потенцијални корисник помоћи има
стамбену јединицу у власуништву су :
- Посједовни лист не старији од 6 мјесци или
- Други доказ о власништву над стамбеним објектом
3. Стамбена једница корисника помоћи која је предмете реконструкције сматра се
неусловном за становање у складу са стандардима о минимуму стамбених услова
Наведени критеријум утврђује Комисија за одабир корисника именована од стране Начелника
општине Сребреница.
4. Корисник помоћи /носилац домаћинства и чланови његовог домаћинства од 1991.
године немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра условном за
становање у складу са стандардима о минимуму стамбених услова
Документ којим се доказује испуњавање општег критерија да корисник помоћи /носилац домаћинства
и чланови његовог домаћинства од 1991. године немају на територији БиХ другу стамбену јединицу
која се сматра условном за становање је потписана и овјерена изјава корисника помоћи да немају
другу стамбену јединицу која је условна за становање
5. Корисник помоћи није примио помоћ у реконструкцији и санацији, довољну да
задовољи стандаде о минимуму стамбених услова
Документ којим се доказује испуњавање општег критерија да корисник није примио помоћ у
реконструкцији и санацији, довољну да задовољи стандаде о минимуму стамбених услова доказује
потврдом/увјерењем издтом од стране надлежног Одјељења и изјавом корисника помоћи/носиоцва
домаћинства да он и пунољетни чланови домаћинства од 1991 нису примили помоћ у реконструкцији
да задовољи стандарде о минимуму стамбених услова
ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ
Испуњавање посебних критерија служи Комисији за одабир корисника као основа за формирање ранг
листе корисника, поштујући начела транспарентности и равноправности приступу помоћи за санацију
и реконструкцију.
Посебни критерији су:
1. Корисник помоћи припада одређеним категоријама као што су:
а) социјална категорија,
б) особе с онеспособљењем/инвалидитетом,
ц) самохрани родитељи, старатељи или хранитељи породице,
д) породице погинулих бораца,/шехидске породице
е) породице несталих особа и
ф) бивши логораши и демобилисани борци.
2. Број и старосна доб чланова домаћинства
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1. Доказ о припадности одређеним скупинама
a) социјална категорија свој статус доказује релевантним доказима и то: посљедњи
чек од пензије, доказ да се ради о кориснику социјалних давања од надлежног
центра за социјални рад или надлежне општинске службе за социјалну и дјечију
заштиту, доказ да се ради о цивилној жртви рата и да остварује/не остварује приходе
по том основу,
b) статус лица са инвалидитетом доказује се рјешењем које се прибавља од стране
надлежног органа (ратни војни инвалид, лица са урођеним или стеченим
инвалидитетом и сл.)
c) статус самохраног родитеља, старатеља или хранитеља доказује се релевантним
доказом који се прибавља од стране надлежног центра за социјални рад или
општинског органа управе, надлежног за послове социјалне и дјечије заштите код
којег се води службена евиденција,
d) статус породице погинулих бораца /шехидске породице доказује се потврдом
која се прибавља од стране надлежног органа код којег се води службена
евиденција,
e) статус породице нестале/их особа доказује се потврдом која се прибавља од
стране надлежног органа код којег се води службена евиденција,
f) статус бившег логораша доказује се потврдом која се прибавља од стране
надлежног органа код којег се води службена евиденција, статус демобилисаног борца
доказује се потврдом која се прибавља од стране
надлежног органа код којег се води службена евиденција.
ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА, ВРЕДНОВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА И НАЧИН ФОРМИРАЊА РАНГ ЛИСТЕ
Пријаве за додјелу грађевинских пакета за санацију и реконструкцију стамбених објеката на подручју
општине Сребреница са потребном документацијом којом се доказује испуњавање свих општих и
посебних критерија из јавног позива, доставља се на протокол општине Сребреница – Шалтер сала
општине Сребреница или препоручено путем поште на адресу Ул. Сребреничког одреда бб Зграда
општинске управе Сребреница 75430 Сребреница са назнаком –за јавни позив за додјелу
грађевинских пакета за санацију и реконструкцију стамбених објеката на подручју општине
Сребреница – не отварај. Сви документи који се пружају морају бити оригинал или овјерене
копије не старије од 6 мјесеци.
Пријаве за реконструкцију стамбених јединица подносе се уз посебно попуњен образац који ће бити
доступан на шалтеру општине Сребреница, али и на званичној интернет страници општине
Сребреница, гдје ће бити објављен и текст Јавног позива.

За реализацију овог Јавног конкурса Начелник општине ће именовати Комисију за додјелу
грађевиснких пакета за реконструкцију и санацију стамбених објеката на подручју општине
Сребреница, а која ће извршити обраду пријава, вредновање критеријума, сачињавање
прелиминарне ранг листе корисника на основу Правилник о раду са утврђеним критеријима за
додјелу грађевинских пакета, донијетим од стране Начелник општине Сребреница.
Комисија ће вршити обилазак само оних подносиоца захтјева чије су пријаве у формално-правном
смислу исправне и потпуне, те има право да преко надлежних општиснких органа испита основаност
датих изјава по овом Јавном конкурсу.
Након обиласка подносиоца захтјева Комисија је дужна да сачини ранг листу која ће бити објављена
на огласној табли општине Сребреница, МК Скелани, WEB страници општине Сребреница.
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ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ПОЗИВА
Рок за подношење захтјева je 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса на огласној табли
општине, МК Скелани и WEB страници општине Сребреница
Пријаве које буду комплетне и достављене у року из претходног става бит ће узете у разматрање од
стране Комисије за одабир корисника.
ПРАВО НА ЖАЛБУ
На утврђену ранг листу сваки незадовољан подносилац захтјева може изјавити приговор Начелнику
општине у року од 8 дана од дана задњег објављивања Ранг листе.

Начелник општине
_________________
Младен Грујичић, с.р
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