
 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА Е-УПР - ИБ РЕПУБЛИКА СРПСКА    

ГРАД ПРИЈЕДОР 
  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  ГРАДСКА УПРАВА 

       Одјелјенје за борачко инвалидску заштиту        
 

ПРЕЗИМЕ ( ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ /  НАЗИВ: 

 

ЈМБ / ЈИБ:  ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 
 

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ПРИМЉЕНО:  
ОРГ.ЈЕД. БРОЈ ПРИЛОГ ВРИЈЕДНОСТ 

    
 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ФИЗИЧКОГ   ИЛИ  ОВЛ. ЛИЦА (издата од): 
 

КОНТАКТ АДРЕСА:  

E-MAIL:  

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:  GP МП 03-7.1.2.-1   

        
          

П Р Е Д М Е Т 

 
ЗАХТЈЕВ   ЗА  ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА 

РЈЕШАВАЊЕ СТАБМЕНОГ ПИТАЊА  
по Конкурсу објављеном у Козарском вјеснику дана 10.09.2021.г. 

 
СВРХА 
ЗАХТЈЕВА Додјела једнократне новчане помоћи 

ОПИС ЗАХТЈЕВА: 

Мој статус је: 
� Породица погинулог борца :___________________________________ 
� Ратни војни инвалид _______категорије или умрли РВИ 
� Борац _________категорије 
Новчана помоћ потребна за: 
� Адаптација објекта стан-кућа 
� Куповина стана-куће 
� Изградња новог објекта стан-кућа 
� Остало ___________________________________________________ 

Кратак опис стамбене ситуације:____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Сагласан-а сам са кориштењем личних података у сврху рјешавања овог захтјева 
 
                                                                                            ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА 
 
Приједор, _____________ године                                         __________________________ 
Прилог: 
            1.  доказ којим се доказује постојећа стамбена ситуација; посједовни лист, уговор или овјерена изјава станодавца о 
подстанарском односу, уговор о закупу стана и друго, 
            2.  рјешење надлежног органа о утврђеном својству подносиоца пријаве; својство борца, ратног војног инвалида или члана 
породице погинулог борца или умрлог ратног војног инвалида као и за чланове породичног домаћинства у случају да исто 
остварује, 
            3. изјава о заједничком домаћинству, 
            4. доказ о власништву или посједу некретнина, посједовни лист или увјерење надлежног органа да не посједује 
непокретности, 
            5.  овјерена изјава да подносилац пријаве као ни члан заједничког домаћинства није посједовао и отуђио стамбени објекат у 
вријеме након завршетка одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, 
            6. доказ о кредитном задужењу подносиоца пријаве ради рјешавања стамбеног питања, 
            7. копију грађевинске дозволе о одобрењу изградње куће или стана у случају да посједује са изјавом као доказом започете 
изградње или уговор о куповини куће или стана у случају да на овај начин се рјешава стамбено питање, 
            8. медицинска документација о болести подносиоца пријаве или чланова породичног одмаћинства у случају да постоји, 
            9. овјерена изјава подносиоца пријаве да није био корисник новчаних средстава помоћи за рјешавање стамбеног питања из 
буџета Града Приједора или Републике Српске или да као члан породичног домаћинства није био корисник ових средстава и  
           10. предрачун трошкова радова за изградњу или реновирање куће или стана урађена од лица грађевинске струке.  



 
PODNOSILAC ZAHTJEVA E-UPR - IB REPUBLIKA SRPSKA    

GRAD PRIJEDOR 
  GRADONAČELNIK 

  GRADSKA UPRAVA 
       Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu        
 

PREZIME ( IME RODITELJA) I IME /  NAZIV: 

 

JMB / JIB:  PRIJEMNI ŠTAMBILJ 
 

GRADSKA UPRAVA 
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU 

PRIMLJENO:  
ORG.JED. BROJ PRILOG VRIJEDNOST 

    
 

BROJ LIČNE KARTE FIZIČKOG   ILI  OVL. LICA (izdata od): 
 

KONTAKT ADRESA:  

E-MAIL:  

KONTAKT TELEFON:  GP MP 03-7.1.2.-1   

        
          

P R E D M E T 

 
ZAHTJEV   ZA  DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA 

RJEŠAVANJE STABMENOG PITANJA  
po Konkursu objavljenom u Kozarskom vjesniku dana 10.09.2021.g. 

 
SVRHA 
ZAHTJEVA Dodjela jednokratne novčane pomoći 

OPIS ZAHTJEVA: 

Moj status je: 
� Porodica poginulog borca :___________________________________ 
� Ratni vojni invalid _______kategorije ili umrli RVI 
� Borac _________kategorije 
Novčana pomoć potrebna za: 
� Adaptacija objekta stan-kuća 
� Kupovina stana-kuće 
� Izgradnja novog objekta stan-kuća 
� Ostalo ___________________________________________________ 

Kratak opis stambene situacije:____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Saglasan-a sam sa korištenjem ličnih podataka u svrhu rješavanja ovog zahtjeva 
 
                                                                                            POTPIS PODNOSIOCA ZAHTJEVA 
 
Prijedor, _____________ godine                                         __________________________ 
Prilog: 
            1.  dokaz kojim se dokazuje postojeća stambena situacija; posjedovni list, ugovor ili ovjerena izjava stanodavca o podstanarskom 
odnosu, ugovor o zakupu stana i drugo, 
            2.  rješenje nadležnog organa o utvrđenom svojstvu podnosioca prijave; svojstvo borca, ratnog vojnog invalida ili člana porodice 
poginulog borca ili umrlog ratnog vojnog invalida kao i za članove porodičnog domaćinstva u slučaju da isto ostvaruje, 
            3. izjava o zajedničkom domaćinstvu, 
            4. dokaz o vlasništvu ili posjedu nekretnina, posjedovni list ili uvjerenje nadležnog organa da ne posjeduje nepokretnosti, 
            5.  ovjerena izjava da podnosilac prijave kao ni član zajedničkog domaćinstva nije posjedovao i otuđio stambeni objekat u vrijeme 
nakon završetka odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, 
            6. dokaz o kreditnom zaduženju podnosioca prijave radi rješavanja stambenog pitanja, 
            7. kopiju građevinske dozvole o odobrenju izgradnje kuće ili stana u slučaju da posjeduje sa izjavom kao dokazom započete izgradnje 
ili ugovor o kupovini kuće ili stana u slučaju da na ovaj način se rješava stambeno pitanje, 
            8. medicinska dokumentacija o bolesti podnosioca prijave ili članova porodičnog odmaćinstva u slučaju da postoji, 
            9. ovjerena izjava podnosioca prijave da nije bio korisnik novčanih sredstava pomoći za rješavanje stambenog pitanja iz budžeta 
Grada Prijedora ili Republike Srpske ili da kao član porodičnog domaćinstva nije bio korisnik ovih sredstava i  
           10. predračun troškova radova za izgradnju ili renoviranje kuće ili stana urađena od lica građevinske struke.  
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