
 
 
Број: 03-195/21. 
Датум: 08.09.2021.године 
 
 
        На основу члана 28. Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и 
породица погинулих бораца иумрлих ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске ("Сл.гласник Града Приједора", број 9/21), Комисија за утврђивање 
приједлога одлуке по захтјевима за додјелу новчане помоћи, р а с п и с у ј е : 
 

К О Н К У Р С 
за подношење пријава за додјелу једнократне новчане помоћи  

за рјешавање стамбеног питања 
 
       1. Ко има право поднијети пријаву на конкурс. 
          Пријаву за додјелу једнократне новчане помоћи за рјешавање стамбеног питања може 
поднијети корисник права из борачко-инвалидске заштите са пребивалиштем на подручју 
града Приједора и на евиденцији Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Приједор, а који 
нема ријешено стамбено питање и није био корисник новчаних средстава за рјешавање 
стамбеног питања из буџета Града Приједора или Републике Српске, како слиједи: 
           - борци одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске I и II категорије, 
           - ратни војни инвалиди од I до закључно VII категорије, 
           - чланови породица погинулих бораца и 
           - чланови породица умрлих ратних војних инвалида корисници породичне 
инвалиднине.    
        2. Предмет и услови за пријаву на конкурс. 
            Предмет пријаве на конкурс је неријешено стамбено питање корисника права из 
борачко-инвалидске заштите и да подносилац пријаве  за рјешавања овог питања је започео 
изградњу стамбеног објекта, куће или стана, или је посједник овог објекта који је неуслован 
за становање.  
             Подносилац пријаве подноси захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи за 
изградњу или куповину стамбеног објекта или адатацију већ изграђеног стамбог објекта. 
             Сматра се да није стамбено збинут ако подосилац пријаве: 
             - станује као подстанар,  
             - станује као корисник алтернативног смјештаја и  
             - станује у стамбеном објекту у личном посједу или посједу члана породичног 
домаћинства који је неуслован за становање. 
             Не сматра се подстанаром лице које живи или станује код родитеља, родитеља 
брачног друга или дјетета или код другог члана породичног домаћинства са којим је раније 
живјело или становало. 
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             Не сматра се стамбено незбринутим лицем, лице којем је додијељен стан ради 
рјешавања стамбеног питања или је било корисник новчаних средстава за стамбено 
збрињавање из буџета Републике Српске или Града Приједора као ни лице које је било 
власник породичне куће или стана па је ову непокретност продало, замијенило или на други 
начин отуђило у вријеме након завршетка одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 
        3. Критеријум на основу којих се врши одлучивање по пријави: 
            Критерији на основу којих се врши рангирање подносиоца пријаве који испуњавају 
услове конкурса за додјелу средстава новчане помоћи за стамбено збрињавање су како 
слиједи:  
            - стамбена ситуација,  
            - број чланова породичног домаћинства,  
            - статус члана породице погинулог борца,  
            - статус и категорија ратног војног инвалида,  
            - статус и категорија борца и  
            - здравствена ситуација. 
            За наведене критеријуме подносиоци пријаве су дужни  приложити следећа доказна 
средства: 
            - доказ којим се доказује постојећа стамбена ситуација; посједовни лист, уговор или 
овјерена изјава станодавца о подстанарском односу, уговор о закупу стана и друго, 
            - рјешење надлежног органа о утврђеном својству подносиоца пријаве; својство 
борца, ратног војног инвалида или члана породице погинулог борца или умрлог ратног 
војног инвалида као и за чланове породичног домаћинства у случају да исто остварује, 
            - изјава о заједничком домаћинству, 
            - доказ о власништву или посједу некретнина, посједовни лист или увјерење 
надлежног органа да не посједује непокретности, 
             - овјерена изјава да подносилац пријаве као ни члан заједничког домаћинства није 
посједовао и отуђио стамбени објекат у вријеме након завршетка одбрамбено-отаџбинског 
рата Републике Српске, 
             - доказ о кредитном задужењу подносиоца пријаве ради рјешавања стамбеног 
питања, 
             - копију грађевинске дозволе о одобрењу изградње куће или стана у случају да 
посједује са изјавом као доказом започете изградње или уговор о куповини куће или стана 
у случају да на овај начин се рјешава стамбено питање, 
              - медицинска документација о болести подносиоца пријаве или чланова породичног 
одмаћинства у случају да постоји, 
              - овјерена изјава подносиоца пријаве да није био корисник новчаних средстава 
помоћи за рјешавање стамбеног питања из буџета Града Приједора или Републике Српске 
или да као члан породичног домаћинства није био корисник ових средстава и  
              - предрачун трошкова радова за изградњу или реновирање куће или стана урађена 
од лица грађевинске струке.  
             4. Органи и поступак. 
             Комисија за утврђивање приједлога одлуке за додјелу новчаних средстава 
именована од Градоначелника, проводи поступак по пријавама подносилаца и утврђује 
приједлог ранг листе корисника средстава те исти доставља начелнику Одјељења на 
сагласност и овјеру. Ранг листа се објављује на огласној табли Одјељења и на исту се може 
изјавити приговор Градоначелнику у року од осам дана од дана достављања обавјештења 
подносиоцу пријаве о њеном објављивању.   
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            Овај конкурс ће се објавити у седмичном листу "Козарски вјесник" као локалном 
средству информисања, огласним таблама Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, 
Борачке организације града Приједора и Градске организације породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила Приједор и сајту Градске управе Приједор. 
            Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања у листу "Козарски 
вјесник". 
            Пријаве се подносе у Писарници Градске управе Приједор. 
           За помоћ у попуњавању обрасца пријаве странке се могу обратити у службене 
просторије Одјељења за борачко инвалидску заштиту гдје се и налази образац пријаве. 
            За стамбено збрињавање у 2021.години намијењена су средства у износу од 50.000 
КМ а појединачни износи за додјелу средстава могу износити до 5.000 КМ за изградњу или 
куповину стамбеног објекта или до 2.000 КМ за адаптацију већ изграђеног стамбеног 
објекта.         
            У случају да намијењени износ средстава за 2021. годину не буде довољан за 
извршење коначне ранг листе подносиоца пријаве, иста ранг листа ће се извршавати из 
намијењених средстава за наредну годину и тако редом за сваку годину до њеног извршења. 
           Све информације у вези конкурса могу се добити у Одјељењу за борачко инвалидску 
заштиту, контакт телефон број: 052/242-372 или Борачкој организацији града Приједора и 
Градској организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 
Приједор.  
 
 
                                                                                                       СТАМБЕНА КОМИСИЈА 
 


