
                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),  и члана 15. Статута Фонда 
солидарне стамбене изградње општине Књажевац, бр. 43/2-01 од 31.10.2001. године, Управни одбор 
Фонда солидарне стамбене изградње, на седници одржаној дана  18.12.2012. године донео је Одлуку, 
бр. 92/3-12, о расписивању 

К О Н К У Р С А
За расподелу стана солидарности

1. Расписује се Конкурс за расподелу стана солидарности и то за:

-     један стан у згради у Књажевцу, ул. Бранка Радичевића бр. 12, на петом спрату у поткровљу 
зграде, стан бр. 31, у површини од 61 м2.

2. Наведени стан се дајe у закуп, уз накнаду, на одређено време без могућности откупа,  и даје се 
у виђеном стању.

3. Право учешћа на Конкурсу за расподелу стана солидарности у Књажевцу, имају сви грађани 
општине Књажевац.

4. Стан по основу конкурса не може 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.). 

5. Ранг листа за расподелу станова солидарности се сачињава на бази бодовања следећих 
критеријума:
а) Стамбени статус
б) Радни допринос
в) Радни стаж
г) Учешће у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године
д) Инвалидност
ђ) Број чланова породичних домаћинстава
е) Здравствено стање
ж) Материјални положај.

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

а) Стамбени статус ……………………………………………………………………….…до 200 бодова,
б) Радни допринос ………………………………………………………………………………70 бодова,
в) Радни стаж …………………………………………………………………………………….80 бодова,
г) Учешће у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године……………………………. 20 бодова,
д) Инвалидност …………………………………………………………………………………. 25 бодова,
ђ) Број чланова породичних домаћинстава …………………………………………………… 30 бодова,
е) Здравствено стање …………………………………………………………………………… 15 бодова,
ж) Материјални положај…………………………………………………………………………50 бодова.



7. Уз пријаву на Конкурс са личним подацима, подносилац прилаже и доказе 
од значаја за утврђивање броја бодова по критеријумима. 
              а) За стамбену угроженост утврђује се до 200 бодова и то:

За лице без стана у статусу:
- подстанара са 30 и више година...................200 бодова
- подстанара са 25 - 30 година………………190 бодова
- подстанара са 20 – 25 година………………180 бодова
- подстанара са 15 – 20 година………………170 бодова
- подстанара са 10 – 15 година………………160 бодова
- подстанара са 5 – 10 година………………..150 бодова
- подстанара од 1- 5 година………………….140 бодова
- становање код својих родитеља или родитеља брачног друга, деде, бабе ……...100 бодова.

            Стамбени статус се доказује подношeњем следеће документације: уговором и другим 
овереним документом о праву коришћења и праву својине, уговором о подстанарском односу, 
односно његовом изјавом да је подстанар, овереном код Суда, пријавом пребивалишта, односно 
боравка, потврдом органа управљања  стамбеном зградом потписаном од овлашћеног лица и 
овереном печатом стамбене зграде, уверењем Управе јавних прихода,  Уверењем Одељења локалне 
пореске администрације општине Књажевац да се не дужи порезом на стан или породичну стамбену 
зграду, признаницама о уплаћеним комуналним услугама и другим документима којима се доказује 
присутност у коришћењу стана и сл. 

             Лице и чланови породичног домаћинства који поседују некретнину – грађевинске објекте 
који могу да буду у функцији и од њих се може остварити приход не могу имати статус лица из овог 
члана.

          б) Радни допринос подносиоца захтева вреднује се тако што се до просечне месечне зараде 
запосленог у општини Књажевац добија 20 бодова, а за сваких 10% испод тога по 3 бода.

               Бодови по овом критеријуму утврђују се са стањем на дан 31. децембра године која 
претходи години у којој се утврђује редослед.

               Радни допринос се утврђује за претходну годину.

           в) За сваку годину радног стажа подносиоцу захтева припада по 2 бода.
               Дужина радног стажа обрачунава се на основу података из радне књижице.
               Радни стаж преко 6 месеци рачуна се као цела година.

           г) Учешће у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године:
               - чланови породичног домаћинства са којима је живео погинули учесник оружаних 

акција, 20 бодова.
               Учешће у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године доказује се Уверењем о 

учешћу у оружаним акцијама од стране надлежног војног органа.

           д) По основу инвалидности подносиоца захтева или члана његовог породичног 
домаћинства припада следећи број бодова и то:
                - ратни војни инвалид I групе……………………………………………..25 бодова,
                - за сваку следећу групу инвалидности врши се умањење за по ………..2 бода,
                - ако постоји губитак радне способности ………………………………..20 бодова,
                - ако постоји преостала радна способност ………………………………10 бодова.

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

           ђ) Број чланова породичног домаћинства:



               - за подносиоца захтева и сваког члана породичног домаћинства по 3 бода.
               Број чланова породичног домаћинства доказује се овереном изјавом од стране 

надлежног органа управе.
                     Члановима породичног домаћинства сматрају се брачни дуг, деца, родитељи, односно 
усвојиоци и старатељи, под условом да живе у заједничком породичном домаћинству.

           е) Здравствено стање подносиоца захтева и члана његовог породичног домаћинства 
вреднује се са 15 бодова. 
                     Под здравственим стањем 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.

                ж) Материјални положај:
                     - подносиоцу захтева чији приход по члану породичног домаћинства износи мање од 
минималне зараде припада 50 бодова.
                     Материјални положај доказује се Уверењем о месечном приходу по члану породичног 
домаћинства које издаје надлежна служба органа управе на основу увида у одговарајућа уверења о 
приходима свих чланова породичног домаћинства за период од 6 месеци који претходи месецу 
одлучивања. 

8. Рок за подношење пријава за расподелу стана солидарности је 15 дана од дана објављивања 
Конкурса, односно пријаве се подносе у периоду од 16.01.2013. до 30.01.2013. године.
            Пријаве се подносе Фонду солидарне стамбене изградње Општине Књажевац, у згради 
општине Књажевац, у ул. Милоша Обилића бр. 1, са свим доказима и прилозима од значаја за 
утврђивање броја бодова по критеријумима Конкурса, препоручено или лично у затвореној коверти 
са назнаком „За Конкурс за расподелу стана солидарности“.

9. У расподели стана не могу учествовати учесници конкурса који доставе непотпуне податке 
или податке који не одговарају чињеничном стању траженом конкурсу, непотпуне пријаве или 
доставе пријаве после рока.

10. Стан солидарности расподељује се према утврђеној ранг листи.
Ако два или више учесника конкурса имају исти број бодова, предност има учесник који је 

дуже време подстанар, има мањи радни допринос, дужи радни стаж.

11. Одлука о расподели стана солидарности 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.

12. Учесник који у поступку расподеле добије стан солидарности, закључује са Фондом уговор, 
којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.

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

Број: 2/1-13
Дана: 10.01.2013. годинe                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                    УПРАВНОГ ОДБОРА,
                                                                                                          Лела Станковић



                                                                                                              
                                                                                                                                                                        

 

      


