
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број:01-339-41/21 
Датум: 13.08.2021. године 
 

На основу тачке 10. и 15. Одлуке о критерујумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи 
као учешће Oпштине Козарска Дубица у санацији материјалне штете настале на стамбеним објектима 
изазване земљотресом од 29.12.2020. године („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, бр.12/21), 
начелник Општине Козарска Дубица, објављује 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за подношење пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за санацију 
материјалне штете настале на стамбеним објектима на подручју Општине Козарска Дубица 

изазване земљотресом од 29.12.2020. године. 
 

Општина Козарска Дубица објављује Јавни позив за подношење пријава за остваривање права на 
приоритетну новчану помоћ за санацију материјалне штете настале на стамбеним објектима на подручју 
Општине Козарска Дубица изазване земљотресом од 29.12.2020. године. 

Приоритетна помоћ за санацију материјалне штете стамбених објеката оштећених у земљотресу 
вршиће се у виду додјеле финансијске помоћи и то: 

 
1. За прву категорију оштећења, 355,00 КМ, по објекту; 
2. За другу категорију оштећења, 500,00 КМ, по објекту; 
3. За трећу категорију оштећења, 900,00 КМ, по објекту; 
4. За четврту категорију оштећења, 1.000,00 КМ, по објекту; 
5. За пету категорију оштећења, 1.349,00 КМ, по објекту; 
6. За шесту категорију оштећења, 11.800,00 КМ, по објекту. 

 
Средства приоритетне помоћи за санацију материјалне штете на стамбеним објектима на 

територији Општине Козарска Дубица могу се додијелити за индивидуалне стамбене објекте и стамбене 
објекте колективног становања који су евидентирани у Елаборату о процијењеној штети од земљотреса 
који је усвојила Скупштина општине Козарска Дубица на трећој ванредној сједници одржаној дана 
03.08.2021. године и у складу са Одлуком о критерујумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи 
као учешће Oпштине Козарска Дубица у санацији материјалне штете настале на стамбеним објектима 
изазване земљотресом од 29.12.2020. године. 

 
Да би лице остварило право на приоритетну помоћ за индивидуални стамбени објекат дужно је 

доставити сљедећу документацију: 
1. Попуњен пријавни образац (Образац 1); 
2. Доказ о власништву или сувласништу над објектом, односно земљишнокњижни извадак или 

лист непокретности или посједовни лист као доказ о посједу или супосједу (оргинал или овјерена 
копија) издат од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, 
не старији од 12 мјесеци рачунајући од дана 29.12.2020.године, а уколико има више сувласника или 
супосједника, доставља се и писана изјава овјерена код овлаштеног нотара или општинског органа 
управе да су сувласници односно супосједници сагласни да један од сувласника или супосједника који 
је на дан 29.12.2020. године боравио у објекту добије финансијску помоћ за учешће у санацији 
материјалне штете и да они за тај објекат неће тражити надокнаду штете у своје име. (Образац 2) 

Уколико објекат користи треће лице дужан је да приложи доказ о кориштењу (овјерена изјава, 
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3. Доказ да је на дан 29.12.2020. године живио на адреси на којој се налази оштећени стамбени 
објекат, што потврђује потврдом о пребивалишту изданом од стране МУП Република Српске, 
Полицијска станица Козарска Дубица, или одговарајућом овјереном изјавом; 

4. Број текућег рачуна; 
5. Копију личне карте; 
6. Власници индивидуалних стамбених објеката из шесте категорије који нису у могућности да 

на основу донаторских средстава у потпуности заврше стамбени објекат, дужни су да у току трајања 
Јавног позива приложе Изјаву да им умјесто средстава за изградњу новог стамбеног објекта Општина 
Козарска Дубица обезбиједи средства за набавку стамбеног контејнера (Образац 3). 

Уколико ће подносилац пријаве на Јавни позив градити стамбени објекат није у обавези уз 
пријаву достављати Образац 3; 

7. Изјава да ли је корисник већ добио помоћ од других донатора, у ком облику и у којој 
вриједности (Образац 4). Уколико подносилац пријаве на Јавни позив није добио донаторска 
средства од других донатора, није у обавези уз пријаву достављати Образац 4. 

 
Како би остварили право на средства приоритетне помоћи за стамбени објекат колективног 

становања на којем постоји успостављена етажна својина, заједнице етажних власника, морају 
доставити сљедећу документацију: 

1. Пријавни образац (Образац 1); 
2. Копију рјешења о регистрацији заједнице етажних власника; 
3. Списак станара заједнице етажних власника; 
4. Број жиро рачуна заједнице етажних власника. 

 
Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници 

Општине Козарска Дубица и шалтер сали Општинске управе општине Козарска Дубица те код Комисије 
за оцјену прихватљивости пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за санацију 
материјалне штете настале на стамбеним објектима на подручју Општине Козарска Дубица изазване 
земљотресом од 29.12.2020. године.  

Писане пријаве са потребним доказима морају бити запримљене на протокол у пријемној 
канцеларији Општинске управе Општине Козарска Дубица најкасније до 13.09.2021. године до 15:00 
часова. Пријава се доставља у коверти са назнаком: пријава за остваривање права на новчану помоћ за 
санацију штете настале усљед земљотреса (са обавезном назнаком имена/назива и адресе подносиоца 
пријаве). 

Комисија за оцјену прихватљивости пријава за остваривање права на приоритетну новчану 
помоћ за санацију материјалне штете настале на стамбеним објектима на подручју Општине Козарска 
Дубица изазване земљотресом од 29.12.2020. године, коју је формирао начелник Општине, одмах ће по 
подношењу пријаве вршити провјеру документације и оцјену прихватљивости пријаве.  

Након што утврди да лице испуњава услове, у року од два дана доставиће начелнику Општине 
записник у коме ће бити назначено да ли лице испуњава услове за помоћ, категорију оштећења објекта, 
и износ средстава на које корисник има право. 

Начелник Општине ће са лицем које остварује право на финансијску помоћ потписати Уговор о 
приоритетној помоћи за санацију материјалнe штетe.  

Одјељење за финансије ће на основу потписаног уговора вршити исплату помоћи, у року од 5 
дана од дана потписивања уговора.  

Прилог Јавног позива су Образац 1,Образац 2, Образац 3 и Образац 4. 
Неблаговремене пријаве се неће разматрати и вратиће се неотворене подносиоцу пријаве. 
За непотпуне пријаве Комисија ће од подносиоца пријаве писменим путем тражити допуну 

пријаве, а за пријаве поднесене противно условима и критеријима из овог Јавног позива и наведеним у 
Одлуци о критерујумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи као учешће Oпштине Козарска 
Дубица у санацији материјалне штете настале на стамбеним објектима изазване земљотресом од 
29.12.2020. године, Комисија ће упутити писмено обавјештење подносиоцу пријаве.  

Јавни позив објављује се у Службеном гласнику Општине Козарска Дубица, званичној интернет 
страници Општине Козарска Дубица, огласној плочи у приземљу зграде Општинске управе Општине 
Козарска Дубица, те Радио-телевизији Козарска Дубица. 

Све додатне информације могу се добити у згради Општинске управе општине Козарска Дубица, 
канцеларија број 32, контакт тел: 052/416-027. 

                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                            Мр сци. др мед. Раденко Рељић 


