
                На основу члана 6. Одлуке о начину, условима и роковима коришћења и враћања средстава 
Фонда солидарне стамбене изградње општине Књажевац и о критеријумима за расподелу станова и 
средстава солидарности („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 9/08), Управни одбор Фонда солидарне 
стамбене изградње, на седници одржаној дана  03.04.2012. године донео је Одлуку, бр. 12/6-12 о 
расписивању 

К О Н К У Р С А
За доделу стамбених кредита

1. Расписује се Конкурс за расподелу средстава солидарности ради решавања стамбених 
потреба, и то за:

- доделу 10 стамбених кредита. Износ једног стамбеног кредита у оквиру ове расподеле је 
150.000,00 динара, и 

- доделу 5 стамбених кредита. Износ једног стамбеног кредита у оквиру ове расподеле је 
100.000,00 динара. 

2. Стамбени кредити додељују се на временски период од 5 година, са отплатом у 60 једнаких 
месечних рата. Два пута годишње врши се ревалоризација неотплаћеног дуга, у складу са растом 
цена на мало.  

3. Право учешћа на Конкурсу за доделу стамбених кредита, имају сви грађани општине 
Књажевац који су власници породично стамбене зграде или стана, чланови породичног домаћинства 
власника под условом да су у сталном радном односу.

4. Кредит за решавање стамбених потреба из средстава солидарности може се доделити само за 
породичну стамбену зграду, односно стан, под условом да се трајно решава стамбена потреба. Уз 
захтев за кредит подноси се одобрење за градњу, лист непокретности као доказ о власништву који 
издаје РГЗ Служба за катастар непокретности у Књажевцу и изјава да се доделом кредита трајно 
решава стамбено питање.

5. Средства солидарности по основу конкурса не могу се доделити учеснику конкурса у 
случају:

             - ако учесник конкурса или члан његовог породичног домаћинства има у својини усељив 
стан, породично стамбену зграду или је носилац станарског права (закупац стана) који одговара 
његовом породичном домаћинству на подручју Републике Србије;

             - ако је имао имовину из претходног става, па је отуђио у периоду од последњих пет 
година,

             - ако учесник конкурса својом кривицом доведе у неповољну стамбену ситуацију себе и 
своју породицу (заменом одговарајућег стана за неодговарајући, продајом стана, уступање стана 
другом и сл.). 

6. Средства по основу конкурса не могу се доделити учеснику конкурса који је већ био 
корисник средстава солидарности (стамбених кредита) или је то био члан његовог породичног 
домаћинства.

7. Ранг листа за расподелу средстава солидарности се сачињава на бази бодовања следећих 
критеријума:
а) Радни допринос
б) Радни стаж



в) Степен изграђености грађевинског објекта
г) Број чланова породичног домаћинства
д) Здравствено стање и
ђ) Телесно оштећење.

8.  У укупној вредносној структури бодова критеријуми из претходне тачке Конкурса учествују 
у следећим бодовима:

а) Радни допринос ……………………………………………………………………….…. до 70 бодова,
б) Радни стаж ……………………………………………………………………………….. до 60 бодова,
в) Степен изграђености грађевинског објекта намењеног за становање породице подносиоца захтева 
-    за објекат у изградњи ……………………………………………………………………до 100 бодова,
-    за адаптацију или доградњу …………………………………………………………………20 бодова,
г) Број чланова породичног домаћинства ……………………….……………………………. 30 бодова,
д) Здравствено стање……………………………………………………………………………..20 бодова,
ђ) Телесно оштећење …………………………………………………………………………до  20 бодова.

9. Уз пријаву на Конкурс са личним подацима, подносилац прилаже и доказе 
од значаја за утврђивање броја бодова по критеријумима. 
              а) Радни допринос вреднује се до 70 бодова тако што се до просечне месечне зараде 
запосленог у општини Књажевац добија 20 бодова, а сваких 10% испод тога плус 3 бода.
                  Бодови по овом основу утврђују се са стањем на дан 31. децембра године која претходи 
години у којој се утврђује ред првенства. Радни допринос се утврђује за претходну годину.
                  Ако је радни допринос (зарада) учесника конкурса већа од просечне зараде у Општини 
одузимају се до 20 бодова и то:

- За 20% изнад просека 6 бодова
- За 40% изнад просека 9 бодова
- За 60% изнад просека 12 бодова
- За 80% изнад просека 15 бодова
- За 100% изнад просека 20 бодова.

                  Доказ који се прилаже је потврда о личним примањима за период од 01.01.2011. године до 
31.12.2011. године коју издаје обрачунска служба предузећа, установе или државног органа где је 
подносилац запослен.

          б) Дужина радног стажа учесника у Конкурсу бодује се до 60 бодова.
              За сваку годину радног стажа припада по 1,5 бодова.
              Под радним стажом подразумева се време проведено у радном односу (ефективни радни 

стаж) који се као такав уписује у радну књижицу.
              Укупан радни стаж се обрачунава са стањем на дан сачињавања ранг листе. Као радни 

стаж признаје се и остварени радни стаж са увећаним трајањем.
              Доказ који се прилаже је потврда о дужини радног стажа, као и потврда да је подносилац 

захтева у сталном радном односу, које издаје  надлежни орган у предузећу, установи или државном 
органу, на основу података из радне књижице.

           в) Степен изграђености грађевинског објекта вреднује се: 
                1) за објекат у изградњи до 100 бодова – према % изграђености по пројектној 

документацији:
- за 10 % изграђености објекта – 100 бодова
- за 20 % изграђености објекта –   90 бодова
- за 30 % изграђености објекта –   80 бодова
- за 40 % изграђености објекта –   70 бодова
- за 50 % изграђености објекта –   60 бодова
- за 60 % изграђености објекта –   50 бодова
- за 70 % изграђености објекта –   40 бодова



- за 80 % изграђености објекта –   30 бодова
- за 90 % изграђености објекта –   20 бодова
                2) За адаптацију или доградњу, само уколико је неопходно за становање породице – 20 

бодова.
         
          г) Број чланова породичног домаћинства:
               За сваког члана породичног домаћинства учеснику конкурса припада по 5 бодова.        
               Уколико су деца различитог пола на укупан број бодова из претходног става додају се 

још 5 бодова.
                Уверење о броју чланова породичног домаћинства издаје орган Општинске управе 

надлежан за опште послове. 

           д) Здравствено стање подносиоца захтева и члана његовог породичног домаћинства 
вреднује се са 20 бодова. 
                     Под здравственим стањем у смислу ове Одлуке подразумевају се: малигне болести и 
интракранијални тумори, теже болести крви и крвотворних органа, инсулин, зависни дијабетес 
мелитус, хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи и после трансплатације, теже урођене и 
стечене срчане мане, тежи облик астме, хронична неспецифична болест плућа, активна туберкулоза, 
склероза, прогресивна неуромишићна обољења,епилепсија, тежи душевни поремећаји и друга тешка 
обољења.
                     Здравствено стање доказује се на основу конзилијарног мишљења лекара здравствене 
установе у којој се подносилац захтева или члан његовог породичног домаћинства лечи.

 
           ђ) Телесно оштећење вреднује се до 20 бодова. 
               По основу телесног оштећења подносиоца захтева или члана његовог породичног 

домаћинства припада следећи број бодова и то: 
- за телесно оштећење до 30% …………….3 бода
- за телесно оштећење од 30 до 50% ….......5 бодова
- за телесно оштећење од 50 – 70 % ………7 бодова
- за телесно оштећење преко 70% ……….10 бодова

                     Инвалидност се доказује решењем Фонда пензионог и инвалидског осигурања, односно 
другог надлежног органа.
 

10. Рок за подношење пријава за доделу стамбених кредита је 15 дана од дана објављивања 
Конкурса и почиње да тече од 07.06.2012. године.
            Писане пријаве се подносе Фонду солидарне стамбене изградње Општине Књажевац, у згради 
општине Књажевац, у ул. Милоша Обилића бр. 1, са личним подацима подносиоца пријаве (име и 
презиме, адреса, бр. личне карте, јединствени матични број грађана, бр. телефона и потпис), са 
изјавом о прихватању свих услова из огласа и да се доделом кредита трајно решава стамбено питање 
као и да ће исти уколико добије користити за намену коју је навео, са свим доказима и прилозима од 
значаја за утврђивање броја бодова по критеријумима Конкурса, са наменом кредита (изградња, 
доградња или адаптација), препоручено или лично у затвореној коверти са назнаком „За Конкурс за 
доделу стамбених кредита“, са ознаком износа кредита за који се подноси пријава.

11. У расподели средстава солидарности односно у додели стамбених кредита не могу 
учествовати учесници конкурса који доставе непотпуне податке или податке који не одговарају 
чињеничном стању траженом конкурсом, непотпуне пријаве или доставе пријаве после рока.

12. Средства солидарности (стамбени кредити) расподељују се према утврђеним ранг листама.
Једна ранг листа се сачињава за доделу кредита у износу од 150.000,00 динара а друга ранг 

листа за доделу кредита у износу од 100.000,00 динара.
Ако два или више учесника конкурса имају исти број бодова, предност има учесник чији је 

објекат мање изграђен према пројектној документацији.



13. Након истека рока за подношење пријава, Комисија Фонда ће обићи подносиоце пријава ради 
провере навода и доказа, бодовања, сачинити ранг листу и исту доставити Управном одбору Фонда 
ради доношења Одлуке о додели стамбених кредита.

14. Одлука о додели стамбених кредита доставља се свим учесницима у конкурсу.
            Учесник конкурса који није задовољан Одлуком може уложити приговор у року од 15 дана, 
Општинском већу општине Књажевац.

Одлука Општинског већа је коначна.

15. Учесник који у поступку расподеле добије стамбени кредит, закључује са Фондом уговор, 
којим се ближе регулишу права и обавезе уговорних страна.
             Пре закључења Уговора, учесник је у обавези да приложи решење о административној 
забрани и меницу оверену од два жиранта као средство обезбеђења повраћаја кредита, а и жиранти 
су такође у обавези да доставе административну забрану.
             Кредит ће бити реализован по испостави профактура које ће бити плаћене у фактурисаним 
износима до одобрене висине кредита.

16. Сва ближа обавештења у вези Конкурса могу се добити на телефон 731-623, лок. 132.

17. Конкурс ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац, на сајту 
општине Књажевац, и у средствима јавног информисања. 

Број: 19/1-12
Дана: 25.05.2012. годинe                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Књажевац                                                                                           УПРАВНОГ ОДБОРА,
                                                                                                                 Надежда Суботић

                                                                                                              
  

 

      


