
 
 
 
             На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 3. Правилника о субвенционисању каматне стопе на стамбене 
кредите за младе и младе брачне парове („Службени гласник града Приједор“ број: 8/19 и 5/20), 
Градоначелник Приједора  р а с п и с у ј е 

 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите 

за младе и младе брачне парове 
 

 
1. Градска управа Приједор позива младе и младе брачне парове из Приједора, да се пријаве на 

Јавни конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и 
младе брачне парове. 
 

2. Градска управа Приједор ће субвенционисати 1 процентни поен каматне стопе (1%) на стамбене 
кредите које пласирају комерцијалне банке у Републици Српској, као и стамбене кредите по 
кредитним линијама Инвестиционо развојне банке РС, а закључени најраније у 2019. години. 

 
3. Право пријаве на конкурс имају лица која су: 

а) закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из 
кредитне линије Инвестиционо-развојне банке РС, за стамбене кредите за младе брачне парове, 
а која у тренутку закључивања уговора са банком о стамбеном кредитирању имају до 35 година 
живота, 
б) закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из 
кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, за стамбене кредите по било 
ком основу, ако у тренутку закључења уговора са банком о стамбеном кредитирању, има до 35 
година живота, 
в) закључила уговор о куповини прве стамбене јединице,  најраније у 2019. години, без обзира да 
ли је кредит пласиран путем ИРБ-а или друге банке, 
г) да у власништву немају стамбену јединицу или да је нису имали, 
д) има мјесто пребивалишта на територији града Приједор најмање двије године од дана 
подношења захтјева, 
ђ) субвенција каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове, остварује се 
искључиво уколико је некретнина (стан, кућа) купљена на територији Града Приједор. 

 
4. Уз попуњен апликациони образац потребно је приложити сљедећу документацију (само за 

подносиоца субвенције):  
 

а)  уговор о стамбеном кредиту закључен са комерцијалном банком са отплатним планом, 
б)  копију личне карте, 
в)  увјерење о држављанству РС, БиХ, 
г)  увјерење о пребивалишту на подручју Града Приједор најмање двије године од дана 
     подношења захтјева,   
д) овјерену копију дипломе, 
ђ) увјерење о посједу некретнине коју издаје Републичка управа за геодетске и имовинско 
     правне послове РС – Подручна јединица Приједор, 
е) изјава о мјесту пребивалишта, 

                     ж) кратку биографију и 
з) копију текућег рачуна. 
 



 
5. Ако је подносилац захтјева млади брачни пар, поред горе наведене документације, потребно је 

доставити и: 
 

а) извод из матичне књиге вјенчаних,  
б) извод из матичне књиге рођених за дјецу (уколико имају дјеце) и  
в) доказ о стручној спреми за супружника (диплома или увјерење). 
 

6. Документе наведене под тачком 4. и тачком 5. доставити у оригиналу или овјереној копији. 
 

7. Апликациона форма за подношење захтјева за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене 
кредите за младе и младе брачне парове може се преузети на званичном сајту Града Приједор и 
на Инфо пулту Градске управе Приједор. 

 
8. Попуњену апликациону форму и тражену документацију доставити поштом на адресу: Град 

Приједор, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За додјелу субвенције каматне стопе на стамбене 
кредите за младе и младе брачне парове“ или лично у писарницу Града Приједор. 
 

9. Непотпуни и неблаговремено достављени захтјеви неће се узети у разматрање. 
 

10. Овај конкурс отворен је до 01.12.2020. године, а одлука о изабраним корисницима субвенције 
биће објављена на сајту Града Приједор (www.prijedorgrad.org). 

 
 
 
       Број: 02-40-3463/20        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
       Датум: 21.08.2020. године 
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