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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16) и члана 57. Статута oпштине Сребреница („Службени гласник општине Сребреница“ број
2/18), а у складу са Споразумом о сарадњи на реализацији Пројекта „Обнове одређеног броја кућа
повратника у Сребреници и Пројекта економске подршке“ МОР БР 33/1437 и Одлуком о прихватању
донаторских средстава Краљевине Саудијске Арабије у вези са финасирањем пројекта обнове
одређеног броја кућа повратника у Сребреници и пројекта економске подршке („Сл.гласник РС“ број
93/16), Начелник општине Сребреница, расписује :

ЈАВНИ КОНКУРС
за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених
објеката и економску подршку за одрживи повратак
Циљ Јавног конкурса је реализација Пројекта „ Обнове одређеног броја кућа у Сребреници и пројекта
економске подршке“ МОР БР 33/1437 који финансира Краљевина Саудијска Арабија у износу од
1.000.000,00 евра, а који је усмјерен на рјешавање проблема интерно расељених лица и повратника.
Донаторским средствима је планирана помоћ у укупном износу за вриједност ПДВ-а која нису
реализована у досадашњем периоду у поменутом пројекту:
1. Кроз додјелу грађевинског материјала за обнову и реконструкцију индивидуалних
стамбених јединица
2.

Кроз економску подршку додјелом:

Пољопривредне механизације:
-Мотокултиватор са приколицом...............................................................................................12 ком
-Брдска косачица.......................................................................................................................10 ком

1. Додјела материјала за обнову и реконструкцију стамбених јединица
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ТАЧКУ 1. ЈАВНОГ КОНКУРСА
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 реконструкције
3. Да се стамбена једница корисника или дио стамбене јединице корисника помоћи која је
предмет реконструкције сматра неусловном за становање
4. Да корисник помоћи није добијао помоћ у реконструкцији и санацији стамбеног објекта
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ДОКУМЕНТЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ НА ОГЛАС КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА
ОПШТЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ТАЧКУ 1. ЈАВНОГ КОНКУРСА :
1. Корисници који 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 :
-

Овјерена Копија личне карте подносиоца захтјева и пунољетних чланова домаћинства
Увјерење о пребивалишту/ ципс потврда (МУП Сребреница)

2. Корисник помоћи или чланови његовог породичног домаћинства имају 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 власништву су :
Посједовни лист не старији од 6 мјесеци или
- Други доказ о власништву над стамбеним објектом не старији од 6 мјесеци
- Кућна листа
3. Стамбена једница или дио стамбене јединице корисника помоћи која је предмет
реконструкције сматра се неусловном за становање односно да има потребу за
реконструкцијом
Наведени критеријум утврђује Комисија за одабир корисника именована од стране Начелника
општине Сребреница што се утврђује изласком на терен до подносиоца захтјева.
4. Корисник помоћи није добијао помоћ у реконструкцији и санацији, довољну да
задовољи стандарде о минимуму стамбених услова
Документ којим се доказује испуњавање општег критерија да корисник није примио помоћ за
реконструкцију и санацију објекта довољну да задовољи стандарде стамбених услова доказује
потврдом/увјерењем издатом од стране надлежног Одјељења или овјереном изјавом корисника
помоћи/носиоца или члана домаћинства да он и пунољетни чланови домаћинства нису примили
помоћ у реконструкцији,односно да за дио стамбене јединице који је предмет реконструкције нису
добијали помоћ.
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 обнову и
реконструцију стамбених јединица.
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.
г.) Број и старосна доб чланова домаћинства
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1. Доказ о припадности одређеним групама
a) социјална категорија свој статус доказује релевантним доказима и то: последњи 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.

2.ЕКОНОМСКА ПОДРШКА
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ТАЧКУ 2. ЈАВНОГ КОНКУРСА
Право на учешће на Јавном позиву имају :
1. Корисници који живе и имају пребивалиште на подручју општине Сребреница,
2. Пољопривредно земљиште на подручју општине Сребреница
ДОКУМЕНТЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ НА ОГЛАС КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА
ОПШТЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ТАЧКУ 2. ЈАВНОГ КОНКУРСА :
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 (МУП Сребреница)
2. Корисник помоћи или чланови његовог породичног домаћинства има у власништву
пољопривредно земљиште
Документ којим се доказује испуњавање општег критерија да потенцијални корисник помоћи има
пољопривредно земљиште у власуништву су :
- Посједовни лист не старији од 6 мјесци или увјерење издато од АПИФ-а да је корисник
регистровао пољопривредно газдинство;
ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ
Испуњавање посебних критерија служи Комисији за одабир корисника као основа за формирање ранг
листе корисника, поштујући начела транспарентности и равноправности приступу економске подршке.
Посебни критерији за додјелу помоћи за економску подршку су исти као и под тачком 1.- За
додјелу грађевинског материјала за обнову и реконструкцију индивидуалних стамбених
јединица
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ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА, ВРЕДНОВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА И НАЧИН ФОРМИРАЊА РАНГ ЛИСТЕ
Пријаве 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
1. Кроз додјелу грађевинског материјала за обнову и реконструкцију индивидуалних
стамбених јединица
2. За јавни конкурс за економску подршку - не отварај
Сви документи који се предају морају бити оригинал
мјесеци.

или овјерене копије не старије од 6

Пријаве се подносе 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 конкурса.
За реализацију овог Јавног конкурса Начелник општине ће именовати Комисију за одабир корисника
по Пројекту за ``Дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку
за одрживи повратак`` а која ће извршити обраду пријава, вредновање критеријума, сачињавање
прелиминарне ранг листе.
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, WEB страници општине Сребреница.
Документе које по Јавном позиву корисници буду подносили општина Сребреница није у обавези
враћати истима по завршетку пројекта;
ПРИОРИТЕТ У ОДАБИРУ ПО НАВЕДЕНИМ ПРОГРАМИМА ЋЕ ИМАТИ КОРИСНИЦИ КОЈИ НИСУ
ДОБИЈАЛИ ПОДРШКУ , ОДНОСНО ДОНАЦИЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА.
ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ПОЗИВА
Рок за подношење захтјева je 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса на огласној табли
општине и WEB страници општине Сребреница.
Пријаве које буду комплетне и достављене у року из претходног става биће 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.
Доставити:
1. Огласна плоча
2. Комисији за одабир корисника
3. а/а

Начелник општине
_________________
Младен Грујичић
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