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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
ПРЕДМЕТ: Пријава за остваривање права на новчану помоћ за санацију штете настале
усљед земљотреса
Пријављујем се 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 на основу Јавног позива 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, број Јавног позива: 01-339-41/21 објављеног у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“, број: 14/21, дана 13.08.2021. године.
За индивидуални стамбени објекат / стамбени објекат колективног становања (навести
тачну адресу/локацију):
1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Уз пријаву прилажем:
1. Доказ о власништву или сувласништу над објектом (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, уговор, одлука или сл);
2. 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;

3. Број текућег рачуна;
4. Копију личне карте;
5. 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;
6. Изјаву да сам 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.
7. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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. Копију рјешења о регистрацији заједнице етажних власника;
2. Списак станара заједнице етажних власника;
3. Број жиро рачуна заједнице етажних власника;
4. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(ЗАОКРУЖИТИ ПРИЛОЖЕНО)
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
_________________________

