
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 
Н А Ч Е Л Н И К 
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И  
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
-Комисија за борачко-инвалидску заштиту – 
 
Број: 04/1-56-186/11. 
Датум: 24.10.2011.године. 
 

На основу члана 19. Одлуке о допунским правима породица погинулих бораца, 
ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и носилаца партизанске 
споменице 1941.године (“Службени гласник Општине Козарска Дубица” број: 4/07), 
члана 1. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о допунским правима породица 
погинулих бораца, ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и носилаца 
партизанске споменице 1941. године («Службени гласник Општине Козарска Дубица», 
број 01/10) и члана 12. Правилника о додјели новчаних средстава за доградњу и 
адаптацију стамбених објеката  породицама погинулих бораца и ратних војних 
инвалида („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/07) Комисија за борачко-
инвалидску заштиту,   о б ј а в љ у ј е: 
 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С 
 

за додјелу неповратних новчаних средстава за доградњу и адаптацију стамбених  
објеката породицама погинулих бораца,  ратним војним инвалидима  одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске од прве до шесте категорије,  борцима 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске са утврђеним статусом борца 
прве и друге категорије и лицима која су у току одбрамбено-отаџбинског рата 
била у заробљеништву 
 

Општина Козарска Дубица је својим Буџетом за 2011. годину обезбједила 
новчана средства за доградњу и адаптацију стамбених објеката породицама погинулих 
бораца, ратним војним инвалидима од прве до шесте категорије,  борцима са утврђеним 
статусом борца прве и друге категорије и лицима која су била у заробљеништву и то 
као неповратна новчана средства, која ће се додјељивати у висини  до 2. 000,00 КМ.  

 
I 
 

Право учешћа на Конкурсу имају: 
- породице погинулих бораца – корисници породичне инвалиднине, 
- ратни војни инвалиди  одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве 
  до шесте   категорије, 
- борци одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске са утврђеним статусом     
  борца    прве и друге категорије, 
- лица која су била у заробљеништву у току одбрамбено-отаџбинског рата .  

 
II 
 

Уз пријаву (која мора бити уредно попуњена) на Конкурс je потребно доставити: 



 
-  2  - 

 
 
1. за члана породице погинулог борца – рјешење о признатом статусу и право на 

породичну инвалиднину; 
2. за РВИ-а - рјешење о признатом статусу и праву на личну инвалиднину; 
3. за борце прве и друге категорије – рјешење о признатом статусу, 
4. за лица која су била у заробљеништву – потврду (увјерење) о заробљавању, 
5. за број чланова породичног домаћинства – кућна листа - овјерена; 
6. за социјалну економску ситуацију – доказ о незапослености, за запослене и 

пензионере доказ о висини мјесечних примања; 
7. за стамбену ситуацију – кратак опис потребних радова, количине грађевинског 

материјала и опреме за доградњу и адаптацију стамбеног објекта; 
8. Фотокопију личне карте; 
9. Фотокопију текућег рачуна. 
 Докази под 1.,2.,3.,4., налазе се у службеној евиденцији овог органа. 
 
Пријаве на Конкурс подносе се Комисији за борачко-инвалидску заштиту путем 
Одјељења за општу управу и борачко-инвалидску заштиту  закључно са 07.11.2011. 
године. 
 
Непотпуне пријаве и пријаве поднешене по закључењу Конкурса, неће се разматрати. 
 
 

III 
 
 
По закључењу Конкурса, Комисија за борачко-инвалидску заштиту ће извршити 
провјеру навода у пријавама, за стамбену ситуацију непосредно извршити увид на лицу 
мјеста и утврдити листу подносилаца захтјева за додјелу неповратних средстава. 
 
Ранг листа се сачињава посебно за ППБ,  посебно за РВИ и посебно за борце прве и 
друге категорије. 
 

IV 
 

Конкурс ће бити објављен на  Огласној табли Општинске административне службе 
Козарска Дубица,  Општинске борачке организације Козарска Дубица и средствима 
јавног информисања  ЈУ  Центра за информисање, културу и спорт Козарска Дубица. 
 
НАПОМЕНА: Неповратна новчана средства по овом конкурсу не могу користити 
лица која су новчана средства добијала у протеклих 5 (пет) година (члан 13. 
Одлуке). 
 
 
                                                                                           КОМИСИЈА ЗА  
                                                                      БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ                                 
                                                                                   
                                                            


