СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIII
Требиње,18.09.2006.године
Број: 9
____________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број 101/04) у смислу одредаба члана 52. Статута општине
Требиње («Службени гласник општине Требиње», број 08/05) Начелник општи не
Требиње, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ ЗА СТАMБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови, основи и мјерила, поступак и органи за
додјелу новчаних помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида од I до IV категорије инвалидности у случајевима када
стамбено збрињавање рјешава општина Требиње кроз Програм трајног стамбеног
збрињавања борачких категорија.
II – УСЛОВИ
ЗБРИЊАВАЊЕ

ЗА

ДОДЈЕЛУ

НОВЧАНИХ

ПОМОЋИ

ЗА

СТАМБЕНО

Члан 2.
Право на новчану помоћ за стамбено збрињавање по одредбама овог Прави
лника имају породице погинулих бораца и несталих бораца - корисници породичне
инвалиднине и ратни војни инвалиди од I до IV категорије инвалидности –
корисници личне инвалиднине, који нису стамбено збринути ни по ком основу, а
по приоритетним групама како слиједи:
I ПРИОРИТЕТНА ГРУПА

Породице погинулих бораца са два или више погинулих бораца, РВИ I
категорије инвалидности
II ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
2.1 Породице погинулих бораца са једним погинулим борцем и РВИ II кате
горије инвалидности
2.2 Родитељи погинулог борца који више немају дјеце.
2.3 Дјеца погинулог борца без оба родитеља.
2.4 Породице погинулих бораца са двоје и више дјеце – корисници породичне
инвалиднине.
2.5 РВИ II категорије инвалидности са утврђеним правом на туђу његу и помоћ.
-1III ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
3.1. Породице погинулих бораца са једним погинулим борцем, РВИ II
категорије инвалидности,
3.2 Породице погинулих бораца са једним дјететом-корисници породичне
инвалиднине.
3.3 Удова погинулих бораца без дјеце-корисник породичне инвалиднине.
3.4 РВИ II категорије инвалидности без утврђеног права на туђу његу и помоћ.
IV ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
4.1 РВИ III категорије инвалидности.
4.2 РВИ IV категорије инвалидности.
Члан 3.
Лица из члана 2.овог правилника имају право на новчану помоћ ако:
 Имају пребивалиште у општини Требиње,
 Станују као подстанари,
 Станују у напуштеној имовини-стану са правом или без права на алтер
нативни смјештај,
 Станују у властитој породичној кући-стану или кући-стану својих родитеља
или родитеља брачног друга која према мјесним приликама не испуњавају
минимум услова за становање(површина,дотрајалост, рушевност и сл.).
Члан 4.
Право на новчану помоћ по одредбама овог правилника не могу остварити
корисници ниже приоритетне групе док новчану помоћ за стамбено збрињава ње не

добију корисници више приоритетне групе који то право имају по одредбама овог
Правилника.
Право на новчане помоћи по одредбама овог правилника немају лица која
користе имовину за коју је поднесен захтјев за поврат.
Члан 5.
Право на новчану помоћ по одредбама овог правилника немају породице
погинулих, односно несталих бораца-корисника породичне инвалиднине,РВИ од IIV категорије инвалидности који су имовину продали, а продајна вриједност
продате имовине је већа од износа средстава планираних за новчане помоћи, као и
оснивачи приватних предузећа.
Право на новчану помоћ по одредбама овог правилника немају ни породице
погинулих, односно несталих бораца-корисника породичне инвалиднине, РВИ од I
до IV категорије инвалидности који су наплатили нематеријалну и материјалну
штету из основа као посљедица ратних дејстава, у износу већем од износа
средстава планираних за новчану помоћ.
Изузетно од одредбе ст. 1. и 2. овог члана породице погинулих односно несталих
бораца-корисника породичне инвалиднине, РВИ од I до IV категорије
инвалидности који су имовину продали, а продајна вриједност имовине, која је
утврђена као основица за обрачун пореза на промет непокретности, односно
наплаћене штете је недовољна за стамбено збрињавање могу бити корисници права
за додјелу новчане помоћи, у складу са одредбама овог Правилника.
Право на новчану помоћ за трајно стамбено збрињавања према одредбама овог
правилника имају и породице погинулих односно несталих бораца-корисника
породичне инвалиднине, РВИ од I до IV категорије инвалидности који су личним
средствима учествовали у куповини стана односно изградњи индивидуалне
стамбене куће, а та средства нису довољна за трајно стамбено збрињавање.
III - НАЧИН ДОДЈЕЛЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Члан 6.
Начин додјеле новчане помоћи за стамбено збрињавање обезбјеђује се:
1. додјелом бесповратних средстава за стамбено збрињавање у виду
новчане помоћи, у вриједности до 8.000,00 КМ за трајно стамбено
збрињавање (као помоћ у куповини стана или као помоћ за изградњу
индивидуалног стамбеног објекта).
2. додјелом бесповратних средстава у виду новчане помоћи, у
вриједности до 4.000,00 КМ за адаптацију и доградњу већ постојећих
објеката

IV - ОСНОВИ И МЈЕРИЛА
Члан 7.
Новчана помоћ за стамбено збрињавање корисника из члана 2. овог Правилника
додјелиће се на основу листе приоритета која се утврђује за сваку приоритетну
групу из члана 2. овог Правилника, а на основу слиједећих критерија:
 Смрт,односно несталост члана породице по основу кога је признато право
на породичну инвалиднину,
 Степен војног инвалидитета са туђом његом и ортопедским додатком,
 Временом учешћа у рату подносиоца захтјева и чланова његовог породичног
домаћинства,
 Стамбена ситуација,
 Број чланова породичног домаћинства.
Члан 8.
У оквиру сваке приоритетне групе, саставља се одвојено листа приоритета за
породице погинулог борца и листа приоритета за ратне војне инвалиде.
Листа приоритета саставља се на основу критерија утврђених у члану 7. овог
Правилника.
У случају да на листи приоритета већи број лица из приоритетне групе има исти
број бодова, предност се утврђује на бази већег броја бодова редосљедом по
захтјевима утврђеним чланом 7. Правилника.
Члан 9.
По основу смрти, односно несталости борца на основу кога је призната
породична инвалиднина подносиоцу захтјева припада за сваког погинулог борца
110 бодова.
Ако се ради о дјетету погинулог борца-кориснику породичне инвалиднине без
оба родитеља, а да једном од родитеља по основу смрти није признато право на
породичну инвалиднину, или је дјетету одређен старатељ од стране надлежног
органа, подносиоцу захтјева припада додатних 50 бодова.
Члан 10.
По основу војног инвалидитета, подносиоцу захтјева, припада:




Инвалиду I категорије..................................50,00 бодова,
Инвалиду II категорије................................36,50 бодова,
Инвалиду III категорије.............................. 27,50 бодова,



Инвалиду IV категорије.............................. 20,50 бодова.

Подносиоцу захтјева из става 1.овог члана припада право на додатне бодове за
члана породичног домаћинства са признатим статусом ратног војног инвали да од I
до IV категорије:





Инвалид I категорије..............................................23,00 бодова,
Инвалид II категорије............................................19,00 бодова,
Инвалид III категорије...........................................15,00 бодова,
Инвалид IV категорије............................................10,00 бодова.

Ратном војном инвалиду кориснику додатка за његу и помоћ од стране другог
лица припада, зависно од степена додатка, слиједећи број бодова:




За први степен...........................................................43,00 бода,
За други степен..........................................................33,00 бода,
За трећи степен..........................................................23,00 бода.

Војном инвалиду кориснику ортопедског додатка, зависно од степена додатка,
припада слиједећи број бодова:





За први степен.............................................................14,50 бодова,
За други степен............................................................11,00 бодова,
За трећи степен..............................................................7,00 бодова,
За четврти степен..........................................................3,50 бодова.
Члан 11.

По основу учешћа у рату, подносиоцу захтјева и члановима породичног
домаћинства припада слиједећи број бодова:








Борац I категорије..............................................................15,00 бодова,
Борац II категорије........................................................... 13,50 бодова,
Борац III категорије...........................................................11,00 бодова,
Борац IV категорије.............................................................9,50 бодова,
Борац V категорије..............................................................6,00 бодова,
Борац VI категорије............................................................4,50 бодова,
Борац VII категорије..........................................................3,00 бодова.
Члан 12.

По основу стамбене ситуације, која се вреднује са стањем на дан подношења
захтјева, подносиоцу захтјева утврђује се слиједећи број бодова:



Подстанар-за сваку годину подстанарства по 10,00 бодова али не више
од..............................................................................................50,00 бодова



Борави у здравственој или другој установи у коју је због посебних око
лности, упућен по одобрењу Министарства рада и борачко инвалидске
заштиту и станује у напуштеној имовини-стану без права или са пра вом на
алтернативни смјештај............................................50,00 бодова



Станује у властитој породичној кући-стану или кући-стану својих роди
теља или родитеља брачног друга која према мјесним приликама не
одговара условима становања(површина, дотрајалост, рушевност или
сл.)................................................................................................15,00 бодова.

Члан 13.
По основу броја чланова породичног домаћинства подносиоцу захтјева припа да
за сваког члана:



Ако је члан породичног домаћинства малољетан.................10,00 бодова
Ако је члан породичног домаћинства пунољетан...................5,00 бодова

Чланови породичног домаћинства у смислу овог правилника сматрају се лица из
члана 13`.Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске(«Сл.гласник РС»,број 46/04).
V - ПОСТУПАК И ОРГАНИ ЗА РЈЕШАВАЊЕ
Члан 14.
Начелник општине, у зависности од расположивих средстава за додјелу новчане
помоћи на име стамбеног збрињавања, броја корисника приоритетних група и
другим условима за додјелу новчане помоћи, за сваку годину утврђује приоритетну
групу и листу корисника приоритетне групе којима се додјељује новчана помоћ.
Члан 15.
Када годишња расположива средства за додјелу новчаних помоћи на име стамбеног
збрињавања у односу на број корисника приоритетне групе омогућава додјелу
новчаних помоћи цијеле приоритетне групе, листу корисника сагласно овом
правилнику утврђује Начелник општине у сарадњи са општинским органом за
борачко- инвалидску заштиту.
Члан 16.

Када је број могућих корисника већи од расположивих средстава за додјелу
новчаних помоћи на име стамбеног збрињавања приоритетне групе, поступак
утврђивања приоритета у приоритетним групама, сагласно распоредном налогу
који утврђује Начелник општине, а на основу критерија утврђених овим
правилником, спроводи стамбена комисија за борачко-инвалидску заштиту
општине Требиње (у даљем тексту: Стамбена комисија), коју именује Начелник
општине Требиње.
Стамбена комисија има предсједниика и најмање четири члана,а обавезно се
именују од:
 Два представника општинског органа управе надлежног за борачко
инвалидску заштиту,
 Два представника општинске борачке организације и то један из одбора
ППБ , а један из одбора РВИ,
 Једног представника општинског органа за просторно планирање или
стамбено-комуналне дјелатности,
Чланови стамбене комисије морају бити лица која имају трајно ријешено
стамбено питање.
Члан 17.
Утврђивање приоритета за додјелу новчане помоћи на име стамбеног збрињавања
сагласно члану 14. овог Правилника врши се на основу конкурса који расписује
Начелник општине.
Конкурс се обавезно објављује у средствима јавног информисања, на огласној
табли општинске управе и доставља се Општинској борачкој организацији, одбору
ППБ и одбору РВИ.
Борачка организација је у обавези да обезбиједи доступност конкурса свим
лицима из приоритетне циљне групе.
Рок за подношење пријава на конкурс одређује стамбена комисија с тим да исти
не може бити краћи од 8 нити дужи од 30 дана од дана објављивања.
Члан 18.
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу исправе којима доказују основаност
навода:
1. фотокопију личне карте,
2. за својство члана породице погинулог борца-рјешење о признатом праву на
породичну инвалиднину;
3. за степен војног инвалидитете, њега и помоћ и ортопедски додатакрјешење о статусу ратног војног инвалида,

4. за вријеме проведено у рату-рјешење о статусу борца,
5. ако су подстанари(уговор о подстанарству-закупу), ако станују у
напуштеној имовини или користе алтернативни смјештај (потврду Одсјека
Министарства за избјегла и расељена лица), ако станују у властитој кући
или стану, кући или стану родитеља или родитеља брачног друга која не
испуњава минимум услова за становање(изјаву подносиоца захтјева код
кога живи, овјерену од стране надлежног општинског органа управе и
грађевинску дозволу),
6. за број чланова породичног домаћинства - изјаву издату и овјерену од
надлежног органа управе,
7. потврду надлежног органа из ранијег мјеста пребивалишта да није извршен
поврат имовине, односно у каквом стању је имовина, као и да ли је
добијена донација за обнову имовине у ранијем мјесту пребива лишта,
8. потврду од стране Општинске борачке организације и предузећа у коме
ради корисник или члан његовог домаћинства да ли су добијена новчана
средства, односно грађевински пакет за изградњу стамбеног објекта или
стамбена јединица на кориштење,
9. уколико је у питању изградња стамбеног објекта – грађевинску дозволу,
10. и друге исправе односно доказе које одреди Стамбена комисија.
Уз захтјев кандидати су дужни да приложе и изјаву да су додјелом новчаних
средстава трајно стамбено збринути.
Стамбену ситуацију утврђује Стамбена комисија на лицу мјеста.
Члан 19.
По пријему захтјева стамбена комисија врши провјеру навода у пријавама и
утврђује листу приоритета сагласно овом Правилнику.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
У листи приоритета се исказују бодови по свим основама и након сабирања на
прво мјесто се ставља подносилац захтјева са највећим бројем бодова и даље
редом. У листама ће се бодови исказивати са стањем на дан истека рока за
подношење пријаве тако да се накнадне промјене неће узимати у обзир по
расписаном конкурсу.
Утврђена листа се објављује на начин на који се објављује конкурс, са поуком да
подносиоци пријаве имају право приговора, који се подносе стамбеној коми сији у
року од осам дана од дана објављивања ако сматрају да нису правилно бодовани
или да су неправилно признати бодови другим кандидатима.
Након рјешавања по приговорима из претходног става, стамбена комисија
утврђује коначну листу приоритета.
Листе важе годину дана.
О одлуци из претходног става учесници конкурса се писмено обавјештавају у
року од 5 дана од дана утврђивања коначне ранг листе, са поуком да против одлуке

о утврђивању листе приоритета могу уложити жалбу која се подноси
Начелнику општине Требиње у року од 15 дана од дана пријема одлуке.
Члан 20.
По жалбама из члана 19. став 6. Правилника рјешава другостепена стамбена
комисија коју именује Начелник општине.
На основу коначне одлуке о додјели новчане помоћи рјешење доноси Начелник
општине.
Члан 21.
Средства за стамбено збрињавање додијељена у виду новчане помоћи имају
карактер бесповратних средстава.
Члан 22.
Административно стручне послове за потребе стамбене комисије врши
општински орган управе надлежан за борачко инвалидску заштиту.
VI - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Средства за реализацију Програма трајног стамбеног збрињавања путем додјеле
новчане помоћи обезбјеђује општина Требиње из капиталног гранта за солидарну
стамбену изградњу.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли
општинске управе Требиње.
Број:11-56-31/06
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:08.09.2006.године
Др Доброслав Ћук,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике Српске"
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње («Сл.гласник
Општине Требиње» број:8/05, 10/05 и 13/05) и члана 38. Закона о буџетском
систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 96/03,

67/05 и 34/06), Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 15.000,00 КМ из средстава буџетске
резерве на рачун број: 1610200030670043 ИД број: 4227330360002 код Raiffeisen
bank Д.Д. БиХ, Удружењу повратника Иваница, на име помоћи за електрификацију
села Бобовишта, односно реконструкцију далековода у дужини од 2 km, који се
налази на територији општине Требиње.
II
Обавезује се Удружење да Општини Требиње достави доказ о намјенском утрошку
средстава.
III
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
галснику Општине Требиње».
Број: 11-07-9/06
Начелник Општине
Дана, 06.06.2006. године
Др Добросалв Ћук, с.р
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике Српске"
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње («Сл.гласник
Општине Требиње» број:8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 2.172,97 КМ из средстава буџетске
резерве на текући рачун број: 1533889461 код Хипо Алпе Адриа Банке, Реџо
Славенку и Сњежану, на име покривања трошкова неопходних за изградњу
иннфраструктуре и прикључења на постојећу инфраструктуру стамбеног објекта, а
у циљу трајног рјешавања стамбеног питања, а све према приложеном предмјеру и
предрачуну (средства су неопходна а нису планирана).
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
галснику Општине Требиње».

Број: 11-56-28/06
Начелник Општине
Дана, 18.08.2006. године
Др Доброслав Ћук, с.р
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике Српске"
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње («Сл.гласник
Општине Требиње» број:8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 3.396,02 КМ из средстава буџетске
резерве на текући рачун број: 1610000000000011 позивом на број: 42 55
031000307016 код Развојне банке, Амбулија Милки супрузи погинулог борца, на
име покривања трошкова неопходних за изградњу инфраструктуре и прикључења
на постојећу инфраструктуру стамбеног објекта, а у циљу трајног рјешавања
стамбеног питања, а све према предложеном предмјеру и предрачуну (средства су
неопходна а нису планирана ).
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
галснику Општине Требиње».
Број: 11-56-27/06
Начелник Општине
Дана, 18.08.2006. године
Др Доброслав Ћук, с.р
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике Српске"
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње («Сл.гласник
Општине Требиње» број:8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 900,00 КМ из средстава буџетске резерве
на текући рачун број: 50722-21038, који се води код Нове банке, Филијала
Требиње, жиро рачун број: 355-009-0000-0000-62, Ковач Чеду, на име закупнине за
шест мјесеци, ради стамбеног обезбјеђења Андрић (Милан) Ђорђа из Мостара који
има право на алтернативни смјештај по Рјешењу ОМИ Требиње број: 05-050-48804-1/99 од 10.01.2001. године (средства су неопходна, а нису планирана).
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
галснику Општине Требиње».
Број: 11-430-187/06
Начелник Општине
Дана, 22.08.2006. године
Др Доброслав Ћук, с.р
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике Српске"
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње («Сл.гласник
Општине Требиње» број:8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 300,00 КМ из средстава буџетске резерве
на текући рачун број: 1569215247, који се води код Нове Бањалучке банке,
Филијала Требиње, жиро рачун број: 55100099999999-32, Кравнић Душку, на име
закупнине за три мјесеци, ради стамбеног обезбјеђења Колак (Стеван) Душана са
Хума који има право на алтернативни смјештај по Рјешењу ОМИ Требиње број: 05050-48-173-1/02 од 16.09.2003. године (средства су неопходна, а нису планирана).
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
галснику Општине Требиње».
Број: 11-430-188/06
Начелник Општине
Дана, 22.08.2006. године
Др Доброслав Ћук, с.р
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике Српске"
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње («Сл.гласник
Општине Требиње» број:8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Прихвата се приједлог за донацију фирме ERC «European Retail Company», коју
засатупа Interex SDE B Сарајево, а у вези финансирања израде урбанистичког
пројекта «Раскрсница Неимарство Тини».
II
Међусобна права и обавезе, а у вези донација из става I овог Закључка, донатор и
Општина Требиње уредиће посебним уговором.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
галснику Општине Требиње».
Број: 11-434-20/06
Начелник Општине
Дана, 22.08.2006. године
Др Доброслав Ћук, с.р
________________________________________________________________________
Садржај:
Број:
1. Правилник о додјели новчаних помоћи за стам. збрињавање
породица погинулих бораца и РВИ
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак.

