
                    

 

На основу члана 3. и члана 4. Статута Центра „Центар за подршку повратницима“, 

одлука Управног одбора Центра број 23/21 и 24/21 од 14.11.2021. године, Одлуке о 

суфинансирању пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза 

матичне државе и Срба у региону број: 324-308/30-2021/01 од 04.10.2021. године 

Министарства спољних послова Републике Србије, „Центар за подршку 

повратницима“ расписује  

КОНКУРС 

за додјелу високо стеоних грла крупне стоке 

I. ПРАВО УЧЕШЋА 

Право конкурисања имају повратници у Унско – сански кантон, држављани Босне и 

Херцеговине који су пријављени на територији Унско – санског кантона који се баве 

пољопривредном производњом – производња млијека и/или млијечних производа 

или намјеравају да се баве том дјелатношћу. Право учешћа на конкурсу имају физичка 

лица, носиоци пољопривредних газдинстава и правна лица.  

Пројекат обухвата додјелу 35 (словима: тридесет и пет) високо стеоних грла 

крупне стоке за 35 корисника.  

II. УСЛОВИ УЧЕШЋА 

Подносилац пријаве треба да испуњава сљедеће услове:  

• да је лице старије од 18 (осамнаест) година 

• да има мјесто пребивалишта на територији Унско – санског кантона 

• да посједује пољопривредно земљиште 

• да посједује адекватан објекат за смјештај грла 

 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За конкурисање потребна је сљедећа документација: 

• образац пријаве на конкурс – ОБРАЗАЦ 1 

• кућна листа са фотокопијама личних карата свих чланова домаћинства или са 

увјерењима о пребивалишту за све чланове домаћинства наведене на кућној 

листи 

• изјава о висини мјесечних прихода у збиру за све чланове са кућне листе, уз 

одговарајући доказ 
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• изјава о посједовању адекватног објекта за смјештај грла 

• посједовни лист или ЗК уложак или уговор о закупу земљишта 

• увјерење о чланству у Центру за подршку повратницима 

Наведени документи су ОБАВЕЗНИ. Пријава на конкурс без било којег од њих 

сматраће се непотпуном.  

Пожељно за доставити је:   

• потврда или увјерење Завода за запошљавање (Биро) – за незапослене чланове 

домаћинства 

• категоризација о статусу особе са инвалидитетом издата од стране надлежне 

институције 

• потврда о кориштењу социјалне помоћи издата од стране надлежне 

институције 

• сертификат/увјерење/потврда о регистрованом имању, газдинству, обрту или 

привредном друштву које се бави пољопривредном производњом или изјава о 

регистрацији имања, обрта или привредног друштва којом лице изјављује да ће 

након донације извршити поменуту регистрацију 

• изјава о бројном стању грла на имању 

 

Све тражене изјаве могу бити написане на једном докумeнту. Са свим пријављеним 

учесницима конкурса комисија ће обавити разговор који ће се бодовати. Центар за 

подршку повратницима задржава право провјере истинитости свих докумената. 

Неопходно је доставити оригиналне документе или овјерене копије. 

IV. ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА 

Директор Центра именује Комисију за додјелу високо стеоних грла крупне стоке, са 

задужењима:  

− прегледање пристиглих пријава; евидентирање кандидата који испуњавају 

услове; провођење интервјуа са корисницима; креирање листе крајњих 

корисника;  

 

V. НАЧИН КОНКУРИСАЊА 

Пријаве на конкурс потребно је доставити до 24.11.2021. године до 16 часова путем 

поште или мејл адресе. Уколико се пријављујете путем поште, на предњој страни 

коверте написати: 

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ВИСОКО СТЕОНИХ ГРЛА КРУПНЕ СТОКЕ“,  

те послати на адресу Центра за подршку повратницима која гласи „Суваја бб, 77 250 

Босански Петровац“.  



                                                                                                             

 

Уколико се пријављујете путем мејл адресе, све тражене документе предати у једном 

ПДФ документу са насловом „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ВИСОКО СТЕОНИХ 

ГРЛА КРУПНЕ СТОКЕ“ и послати на мејл адресу „official.povratnici@gmail.com“. 

VI. ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА 

Прелиминарна ранг листа биће објављена до 01.12.2021. године (сриједа). Рок за 

приговоре на прелиминарне резултате је 3 (три) дана од дана објављивања истих. 

Приговори требају бити достављени ИСКЉУЧИВО на формулару прописаном од 

стране Центра који се може преузети на веб страници или лично у канцеларији 

Центра. Начин подношења приговора идентичан је начину пријављивања на конкурс, 

односно путем поште или мејл адресе. Коначни резултати конкурса биће објављени 

до 07.12.2021. године (уторак) на веб страници Центра, а корисници који буду 

одабрани биће контактирани лично путем мобилног телефона.  

НАПОМЕНА: ИЗАБРАНИ КОРИСНИЦИ ПОТПИСУЈУ УГОВОР СА ЦЕНТРОМ ЗА ПОДРШКУ 

ПОВРАТНИЦИМА У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ РЕГУЛИСАНА СВА ДАЉА МЕЂУСОБНА ПРАВА И 

ОБАВЕЗЕ 

Додатне информације: 066/639-455; official.povratnici@gmail.com 

 

 

 

Датум: 15.11.2021. године 

Број: 25/21 

 

ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ПОВРАТНИЦИМА 

                                                                                          ДИРЕКТОР 

                                                                                        Немања Давидовић 


