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На основу члана 63. став (1) и члана 80. став (2) Закона о републичкој управи Републике 
Српске  („Службени  гласник  Републике  Српске“,  број  115/18),  члана  14.Закона  о 
расељеним  лицима,повратницима  и  избјеглицама  у  Републици  Српској  („Службени 
гласник  Републике  Српске“  број42/05  и  52/12),  а  у  вези  са  реализацијом  Програма  
рјешавања  проблема  избјеглица,  расељених  лица  и  повратника  за  2019.  годину, 
директор Републичког секретаријата за расељена лица и миграције објављује 

 

Ј	А	В	Н	И			О	Г	Л	А	С	
за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка 

 
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА 

Предмет  Jавног  огласа    је  прикупљање пријава    ради      додјеле финансијске помоћи 
намијењене  за  суфинансирање  пројеката  расељеним  лицима,  интерно  расељеним 
лицима,      повратницима  и  избјеглицама,  у  циљу  обезбјеђења  услова  за  одрживост 
повратка  ,  побољшања  квалитета  живљења,    унапређења  и  јачања  пољопривредне 
производње, занатске дјелатности, и пружање помоћи у запошљавању и то за: 
  
 а) Пројекте у пољопривреди и сточарству:   

 изградња и проширење помоћних објеката за сточарство, 

 набавка и подизање пластеника, 

 набавка крупне и ситне стоке, 

 опремање објеката за тов пилића, узгој кока носиља и др, 

 набавка  опреме‐система  за  наводњавање,  опреме  за  сушаре,  опреме  за 
пластеник и др, 

 набавка опреме за пчеларство и пчелињих друштава, 

 набавка пољопривредне механизације, опреме и прикључака, 

 набавка садница воћа и подизање воћњака, 

 набавка садница и производња љековитог биља. 
б)  Пројекте за занатско и производно‐услужну дјелатност: 

 изградња, обнова и реконструкција пословног објекта,  набавку опреме и алата 
и  улагање у обртна средства. 

 
2. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 

 

      Пријаву на Јавни оглас могу поднијети: 
 
а)  Расељена лица,  повратници  и избјеглице  у Републици Српској. 
б)  Интерно  расељена  лица  у  Републици  Српској  за  општине:  Бања  Лука,  Брод, 
Вукосавље,  Дервента,  Приједор,Градишка,  Доњи  Жабар,  Источни  Дрвар,  Источни 
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Мостар,  Језеро,  Кнежево,  Котор  Варош,  Козарска  Дубица,  Крупа  на  Уни,Купрес, 
Мркоњић Град, Нови Град, Оштра Лука, Петровац, Рибник,Трново и   Шипово. 
 ц) Повратници  у  Федерацију  БиХ    за    општине:  Бихаћ,  Босанско  Грахово,  Босански 
Петровац,  Бугојно,  Дрвар,  Гламоч,  Горажде,  Калесија,  Кључ,  Коњиц,  Купрес,  Ливно, 
Мостар, Равно, Сански Мост, Оџак и  Градачац. 
д)  Физичка  лица  која  имају  регистровану  занатску,  обртничку  дјелатност  или 
газдинство.  
е)    Обавезно учешће подносиоца пријаве  у суфинансирању пројекта примјењује се  
на сљедећи начин: 

 Ако је укупна вриједност пројекта до 2.000,00 КМ лично суфинансирање је  0%, 

 Ако  је  укупна  вриједност  пројекта  до  5.000,00  КМ  лично  суфинансирање  је  
најмање 10%, 

 Ако  је  укупна  вриједност  пројекта    до  10.000,00  КМ,  лично  суфинансирање  је 
најмање 20 %, 

 Ако  је  укупна  вриједност  пројекта  преко  10.000,00,  лично  суфинансирање  је 
најмање 30 %. 

 Лично  учешће  у  суфинансирању  пројекта  се  рачуна  као  проценат  од  укупне 
вриједности пројекта. 
       
 
3.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 
 
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ  

Општи критеријуми су обавезујући  за  све подносиоце пријава    и  пријава  треба   да 
садржи сљедеће документе: 
 

1). ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ОГЛАС‐ (читко попуњену пријаву на Јавни оглас); 
 
2) УВЈЕРЕЊЕ ‐ ПОТВРДУ О ПОВРАТКУ/СТАТУСУ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА, издату од надлежног органа 
за општину повратка/пребивалишта или неки други документ којим се  то доказује 
(копија личне карте или пријава о пребивалишту ); 
 
3)  ДОКАЗ О ВЛАСНИШТВУ: 

 ЗКИ  (земљишно  књижни  извадак),  Посједовни  лист‐препис    или  ККЊ 
(катастарско  књижни уложак) за земљиште;  

 Потписана  изјава  власника  о  посједовању  помоћног  објекта  за  сточарску  и 
занатску дјелатност. 

НАПОМЕНА: Услов за добиjање помоћи из Програма одрживог повратка за пројекте у 
пољопривреди  је  власништво  над  земљиштем  од  најмање 5.000  м2,  или  уговор  о 
закупу  (на  исту  површину)  од  најмање  10  година,  а  за  пројекте  из  пластеничке  и 
пчеларске  производње  потребно    је  имати  у  власништву    најмање 1.000  м2  или  у 
уговор о закупу (на исту површину) од најмање 5 година. (Уговор о закупу мора бити 
овјерен од стране надлежног органа). 
 
4) ИЗЈАВА О СПРЕМНОСТИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА‐ 
 

 У  изјави  подносилац  пријаве  наводи  да  је  спреман  суфинансирати  пројекат  у  
одређеном проценту  сходно укупној вриједности пројекта за који је аплицирао. 
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 5) ДОКАЗ О РЕГИСТРАЦИЈИ  
 
За  занатску,  обртничку  дјелатност  и  пољопривредна  газдинства  доказује  се 
рјешењем  или  потврдом  надлежног  органа  о  регистрацији  или  потврдом  да  је 
регистрација у  току  (за подносиоца пријаве или члана породичног домаћинства), а 
за нерегистрована пољопривредна газдинства потписана изјава власника да се бави 
пољопривредном дјелатношћу. 
 
 6) ИЗЈАВА  О РАНИЈЕ КОРИШТЕНИМ СРЕДСТВИМА 
 У  изјави  корисник  изјављује  да  ли  је  био  корисник  финансијских  средстава  од 
стране Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске.  
 
  
НАПОМЕНА: 

 Право  на  помоћ  из  Програма  одрживог  повратка    немају  подносиоци 
пријаве  и  чланови породичног  домаћинства    ако  су  двије  године  узастопно 
добијали помоћ. 

 Физичка лица – повратници/расељена лица могу аплицирати само за једну од 
наведених  помоћи. 

 
 ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ   

Докази  из  посебних  критеријума  нису  обавезни  али  ће  се  на  основу  истих  извршити 
бодовање  пријава.  Подносилац  пријаве  уз  пријаву  подноси  оригинал  или  копију 
увјерења,потврде  или  других  докумената  издатих  од  надлежних  органа,  којим  се 
доказује да припада слједећим рањивим  категоријама. 
 
1) Рањиве категорије које ће се бодовати: 
            а) социјалне категорије‐ рјешење /одлуку надлежног Центра за социјални рад; 
            б) особе са инвалидитетом‐ увјерење надлежног органа; 
            ц) незапослена лица‐ потврда надлежне  установе за запошљавање; 
            д) самохрани родитељи‐ извод из матичне књиге умрлих; 
            е) породице погинулих бораца‐ увјерење надлежног органа; 
            ф) породице несталих особа и бивших логораша –увјерење надлежног органа. 

 
2) Образац пројектног приједлога‐ (читко попуњен и потписан пројектни приједлог  на 
обрасцу) 
 
Пријавни  образац  и  Oбразац  пројектног  приједлога    се  може  преузети  на  wеb 
страници Републичког секретаријата за расељена лица и миграције   www.vladars.net  , 
или лично у просторијама Секретаријата,  на адреси Трг Републике Спске бр. 1,  ламела 
Б III спрат, канцеларија br, 18. 
   
3.НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА 
Избор корисника помоћи по основу овог јавног огласа,ће вршити Комисија коју именује 
директор    Републичког  секретаријата  за    расељена  лица  и  миграције.  Комисија    ће 
разматрати пријаве у складу са одредбама овог јавног огласа и Процедурама за одабир 
корисника средстава намијењених за потребе одрживог повратка, расељеним лицима, 
интерно  расељеним  лицима,  повратницима  и  избјеглицама  на  подручју  Републике 
Српске и повратницима у Федерацију Босне и Херцеговине за 2019. годину . 
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Све  благовремено  поднесене  пријаве  које  испуњавају  прописане  услове  биће   
рангиране, а средства ће се додјељивати до расположивог износа.  
Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.  
 
Обавезно  у  пријави  навести  трансакциони  рачун  на  који  ће  се  средства  дозначити  у 
случају  да  се  иста  одобре  и  назив  банке,  те  приложити  извод  из  банке  о  отвореном 
рачуну или копују картице. 
 
4.НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС 
 

Достављање пријава се врши препоручено поштом или лично на адресу:    
 

 Републички секретаријат за  расељена лица и миграције, 
Сектор за одрживи повратак и људска права, 

ул. Трг Републике Српске бр. 1, 
78000 Бања Лука 

са назнаком „Пријава на Јавни оглас за остваривање помоћи из Програма одрживог 
повратка“ 

(На полеђини коверте навести име и презиме и тачну адресу) 
 
Јавни оглас остаје отворен 21 дан  рачунајући од дана објављивања. 
Додатне информације се могу добити на телефон: 051/338‐785, 051/338‐669, 051/338‐
783. 
 
 
Број:	26.06‐07‐768/19	
Дана,	14.05.2019.	
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