BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–517
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Adresa: Srebreničog odreda bb,
Адреса: Сребреничког одреда бб,
Tel/Тел: 056/445–514, 445–501
Faks/Факс: 056/445–517
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

Број:01-014-443-ЈП/20
Сребреница: 06.08.2020 .године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске”,
број: 97/16), члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (”Службеном гласнику општине
Сребреница“ бр:2/18), начелник општине Сребреница р а с п и с у ј е :
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за исказивање заинтересованости за реализацију пројекта економског
оснаживања руралних подручја-помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на
подручју општине Сребреница - кроз додјелу грађевинских контејнера
I
Предмет јавног позива је: Реализација пројекта економског оснаживања руралних подручја - помоћ
одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница кроз додјелу
грађевинских контејнера.
ОПШТИ УСЛОВИ:
1.Да подносилац захтјева има пребивалиште на територији општине Сребреница;
2.Да подносилац захтјева има власништво над посједом на коме се инсталира грађевински контејнер
(или да живи у заједничком домаћинству са власником посједа на коме се инсталира додјељени
контејнер) - посјед мора бити на територији општине Сребреница;
3.Да подносилац захтјева није користио средства за обнову и реконструкцију стамбеног објекта од
међународних и домаћих институција и организација.
II
За исказивање заинтересованости повратника и интерно расељених лица за подршку у рјешавању
повратка у рурална подручја кроз додјелу грађевинских стамбених контејнера подносилац
захтјева је дужан приложити следећу документацију:
1. Захтјев за додјелу грађевинског контејнера (шалтер сала општине Сребреница);
2. Овјерена копија личне карте издата од стране МУП Сребреница;
3.ЦИПС потврда (Полицијска станица Сребреница);
4.Посједовни лист за земљиште на којем подносилац захтјева планира да постави грађевински
стамбени контејнер (Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука
подручна јединица Сребреница)
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5.Кућна листа (шалтер сала општине Сребреница)
6.Потврда – увјерење или изјава да подносилац захтјева није користио донацију (шалтер сала
општине Сребреница);
7.Изјава дата пред надлежним органима да ће подносилац захтјева израдити бетонску подлогу за
постављање грађевинско стамбеног контејнера минималних димензија 6 х 2,4 м, на посједу на коме
се инсталира контејнер (шалтер сала општине Сребреница);
III
Да би подносилац захтјева остварио право на додјелу грађевинског стамбеног контејнера треба да
искаже намјеру и потребу за додјелом грађевинског стамбеног контејнера и да испуни Опште услове
односно достави потребну документацију.
Захтјев за додјелу уз документацију предаје се на адресу општине Сребреница, непосредно у шалтер
сали општине или препоручено путем поште, у затвореној коверти на којој, на предњој страни
коверте, мора бити наведено: „ За исказивање заинтересованости за реализацију пројекта
економског оснаживања руралних подручја-помоћ одрживом повратку и интерно расељеним
особама на подручју општине Сребреница- кроз додјелу грађевинских контејнера“.
IV
Одабир корисника помоћи ће извршити Kомисија коју именује Начелник општине,а која ће након
спроведених процедура предложити начелнику општине листу корисника који испуњавају услове за
додјелу на кориштење грађевинско-стамбених контејнера (приједлог листе), како би начелник
општине са истима потписао Уговор о додјели на кориштење грађевинско-стамбених контејнера.
V
Јавни позив ће бити објављен на веб страници општине Сребреница и огласној плочи општине
Сребреница. Позив ће бити отворен до 21.08.2020. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
ДОСТАВЉЕНО:
1.WEB страница општине ,
2.Oгласна плоча,
3.Досије,
4.а/а.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
____________________
Младен Грујичић
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