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На основу члана 22. Правилника о рјешавању стамбених питања породица погинулих и 
несталих бораца, породица умрлих војних инвалида, ратних војних инвалида и бораца             
(„Службени гласник Града Бања Лука“ броj 15/19- у даљем тексту: Правилника), Комисија за 
рјешавање стамбених питања Града Бања Лука расписује 
 
 

КОНКУРС 
 

- за додјелу бесповратних новчаних средстава за ДРУГУ приоритетну групу, 
односно ПОРОДИЦЕ УМРЛИХ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА и РВИ-е III и 
IV категорије, који су властитим средствима, након стицања статуса ријешили 
своје стамбено питање. 

- НАПОМЕНА: ПРИЈАВЕ НА ОВАЈ КОНКУРС МОГУ ПОДНИЈЕТИ 
КАТЕГОРИЈЕ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ 
ИНВАЛИДА ПРВЕ И ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ, КОЈА СУ ПО ПРАВИЛНИКУ 
СВРСТАНА У ПРВУ ПРИОРИТЕТНУ ГРУПУ, а која нису до сада 
учествовала у програму стамбеног збрињавања. 
 
 

1. 
 

По овом конкурсу вршиће се додјела бесповратних новчаних средстава у износу од 
10.000,00 КМ, под условима прописаним наведеним Правилником. Расподјела 
бесповратних новчаних средстава вршиће се у складу са чланом 4.  Правилника. 
 
 

         2. 
 

Право на додјелу бесповратних новчаних средстава, по овом конкурсу, имају лица из 
ДРУГЕ приоритетне групе и то: 
 
а) Породице умрлих ратних војних инвалида – све породице умрлих ратних војних 
инвалида, које су властитим средствима, након стицања статуса ријешили своје 
стамбено питање,  а имају пребивалиште на подручју Града Бања Лука и корисници су 
породичне инвалиднине путем Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Града Бања 
Лука. 
 
б) Ратни војни инвалиди – ратни војни инвалиди треће и четврте категорије који су 
властитим средствима, након стицања статуса ријешили своје стамбено питање, а који 
имају пребивалиште на подручју Града Бања Лука и корисници су личне инвалиднине 
путем Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Града Бања Лука. 
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Породице умрлих ратних војних инвалида и ратни војни инвалиди остварују право на 
додјелу бесповратних новчаних средстава за лица која су властитим средствима, након 
стицања статуса, ријешила своје стамбено питање, на основу листа приоритета које се 
утврђују посебно за породице умрлих ратних војних инвалида, а посебно за ратне војне 
инвалиде. 
 
Листе приоритета утврђују се на основу следећих критерија: 
 

- статус породице погинулог борца, 
- статус породице умрлог војног инвалида и корисник породичне инвалиднине, 
- статус РВИ-а и корисник личне инвалиднине, 
- стамбена ситуација, 
- број чланова породичног домаћинства, 
- статус борца, 
- здравствена ситуација, 
- пријава пребивалишта у Граду Бања Лука, 
- стаус ЦЖР-а или МВИ-а. 

 
3. 
 

Лица из тачке 2. овог Конкурса, која су од било које установе или организације, добијала 
новчана или материјална средства, имају право на разлику новчаних средстава у износу до 
10.000,00 КМ. Бесповратна новчана средства која су додијељена на име субвенције за 
издавање грађевинске дозволе, сматрају се такође учешћем у рјешавању стамбених 
питања наведених лица. 
 
Уз пријаву се подносе следећа документа: 
 

1. Кућна листа, (не старија од 6 мјесеци), 
2. Ако подносилац пријаве станује као подстанар, најмање годину – уговор о 

подстанарском односу или овјерена изјава станодавца, 
3. Ако подносилац пријаве станује у напуштеној имовини или користи накнаду за 

алтернативни смјештај, увјерење или рјешење Министарства за избјегла и 
расељена лица, 

4. Ако подносилац пријаве станује код родитеља, родитеља брачног друга или код 
дјеце, овјерена изјава родитеља, односно дјеце, 

5. Уговор о куповини стана, 
6. Грађевинска дозвола, 
7. Увјерење о посједовном и власничком стању из ранијег и садашњег мјеста 

пребивалишта, за СВАКОГ пунољетног члана породичног домаћинства, (не 
старије од 6 мјесеци), 

8. Увјерење надлежног органа из садашњег мјеста пребивалишта, да ли је 
подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства мијењао, 
даровао или продао стан или кућу, или овјерена изјава подносиоца пријаве, 
(не старије од 6 мјесеци), 

9. Увјерење о пребивалишту за подносиоца пријаве и СВЕ чланове породичног 
домаћинства са датумом прве пријаве пребивалишта, (не старије од 6 мјесеци), 

10. Налаз и мишљење јавне здравствене установе да се подносилац пријаве лијечио 
или лијечи од следећих болести: рак, леукемија, хемодијализа, шећерна болест 



3 

 

(овисност о инсулину) парализа, срчана обољења (операције на срцу), теже 
душевне болести и тешка обољења, која захтјевају издвајање од осталих 
чланова породице, 

11. Увјерење надлежног органа о чињеници да ли је подносилац пријаве наплатио 
ратну материјалну и нематеријалну штету или овјерена изјава подносиоца 
пријаве, 

12. Потписана сагласност подносиоца пријаве за обраду личних података, 
13. Комисија има право тражити и друга потребна документа. 

 
Лица, која ријеше стамбено питање додјелом бесповратних новчаних средстава  у 
укупном износу од  10.000,00 КМ, сматрају се трајно стамбено збринутим. 
 
 
Пријаве се достављају Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту Града Бања Лука, 
Комисији за рјешавање стамбених питања, у року од 30 дана од дана објављивања 
конкурса. 
 
Конкурс је отворен од 03.07.2019. до 02.08.2019. године. 
 
Неблаговремене пријаве биће одбачене. 
 
Образац пријаве на конкурс налази се у просторијама Градске управе Града Бања 
Лука, испред канцеларије бр. 16 и у канцеларији број 2 у згради бившег Војног 
одсјека. 
 
Према укупном броју бодова добијених сабирањем по сваком критеријуму, установиће се 
трајне јединствене Листе приоритета, посебно за сваку приоритетну групу. 
 
Конкурс се објављује у листу „Глас Српске“, на „web“ страници Града Бања Лука и 
на огласним плочама Градске управе Града Бања Лука. 
 
 
 
 
Бања Лука, 
03.07.2019. године                 КОМИСИЈА ЗА РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПИТАЊА 


