
На  основу  члана  61..  Закона  о  управи  („Службени  гласник  БиХ“,  број  32/02  i  102/09)  и  члана  12.  Закона  о 
министарствима  и  другим  органима  управе  Босне  и  Херцеговине  ("Службени  гласник  БиХ",  број:  5/03,  42/03, 
26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 и 87/12),  у сарадњи са Федералним министарством расељених 
особа и избјеглица, Министарством за избјеглице и расељена лица Републике Српске и Одјељењем за расељена 
лица,  избјеглице  и  стамбена  питања  Владе  Брчко  дистрикта  Босне  и  Херцеговине, Министарство  за  људска 
права и избјеглице Босне и Херцеговине објављује  
 

Ј А В Н И П О З И В 
избјеглим лицима из Босне и Херцеговине 

у земљама региона: Црној Гори, Републици Хрватској и Републици Србији 
за подношење пријава за помоћ у реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка у Босну и Херцеговину 

Помоћ у реконструкцији стамбених јединица по систему „кључ у руке“ у циљу повратка у Босну и Херцеговину, 
додјељује се избјеглим лицима из Босне и Херцеговине које бораве у земљама региона: Црној Гори, Републици 
Хрватској  и  Републици  Србији,  у  оквиру имплементације  заједничког  регионалног  вишегодишњег програма  са 
циљем  обезбјеђења  трајних  рјешења  за  најугроженије  избјеглице  и  интерно  расељена  лица  (у  даљем  тексту: 
„Регионални стамбени програм“).  

Средства ће се осигуравати из контрибуција донатора у Фонду Регионалног стамбеног програма којим управља 
Развојна банка Савјета Европе.  

Координатор пројекта је Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, а имплементатор ће 
бити дефинисан посебним споразумом.  
 
I ‐  ОПШТИ КРИТЕРИЈИ/УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ  
 
Општи критерији/услови за додјелу помоћи  су елиминаторни и обавезујући за све кориснике помоћи. 

Општи критерији за утврђивање потенцијалних корисника помоћи за реконструкцију стамбених јединица у циљу 
повратка  избјеглих  лица  из  Босне  и  Херцеговине  у  циљу  повратка  у  БиХ  у  оквиру  Регионалног  стамбеног 
програма су:  
1. да је избјегло лице из Босне и Херцеговине које борави у земљама региона: Црној Гори, Републици Хрватској 

или Републици Србији,  
2. да  је  на  основу  добровољне  одлуке  као  трајно  рјешење  избјегличко‐расељеничког  проблема  изабрао/ла 

повратак у Босну и Херцеговину,  
3. да  је  утврђен  статус  власништва  или  станарског  права  над  стамбеном  јединицом  која  је  предмет 

реконструкције, 
4. да је на дан 30.04.1991. године имао/ла пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције,  
5. да  се  стамбена  јединица  која  је  предмет  реконструкције  сматра  неусловном  за  становање,  у  складу  са 

одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова,  
6. да он/она и чланови његовог/њеног домаћинства од 1991. године немају на територији БиХ, као и у земљи 

садашњег боравка (Црној Гори, Републици Хрватској или Републици Србији) другу стамбену јединицу која се 
сматра условном  за становање, а у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова и да 
нису корисници помоћи за трајно стамбено збрињавање, 

7. да  није  примио/ла  помоћ  у  реконструкцији,  довољну  да  задовољи  одговарајуће  стандарде  о  минимуму 
стамбених услова. 

 
II ‐  ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ 

Посебни критерији служе за процјену потреба потенцијалних корисника помоћи по приоритетима, те помажу у 
одабиру корисника помоћи на транспарентан начин, поштујући принципе једнакоправности приступу помоћи за 
реконструкцију у сврху повратка. Посебни критерији у оквиру Регионалног стамбеног програма су: 

a) број чланова и старосна доб чланова заједничког домаћинства; 



б)    укупна висина примања свих чланова заједничког домаћинства; 

       ц)    припадност подносиоца пријаве и/или чланова заједничког домаћинства одређеним категоријама:  
 Домаћинства која живе у недостојним условима: Без текуће воде, струје, санитарних услова и сл.; 
 Инвалидност/онеспособљење: Лица која имају умањене менталне или физичке способности усљед 

болести, озљеда или рањавања које ометају нормалне свакодневне активности и потребе које треба 
ријешити како би се омогућило да та лица функционишу; 

 Тешка  здравствена  стања/хронични  болесници:  Лица  под  бригом  и  медицинским  третманом,  у 
условима који  могу утицати на идентификацију трајног рјешења; 

 Самохрани  родитељи,  старатељи  или  храниоци:  Домаћинства  чији  су  носиоци  самохрани 
родитељи, старатељи или храниоци са једним или више малољетних чланова; 

 Старија лица која живе самa без подршке породице: Лица изнад 65 година, која живе без подршке 
породице; 

 Жене  изложене  ризику:  Жене  суочене  са  ризиком  усљед  свога  спола  (самохране  мајке,  удовице, 
жене жртве насиља и сл.); 

 Дјеца  или  адолесценти  изложени  ризику:  Малољетници  са  родитељем/старатељем/  храниоцем 
који  су  посебно  изложени  ризику  (не  похађају  школу,  дјеца  са  посебним  образовним  потребама, 
дјеца у сукобу са законом, малољетни супружник и сл.); 

 Потребе  за  посебном  правном  и  физичком  заштитом:  Породице  погинулог  борца,  породице 
несталих  лица,  породице  цивилних  жртава  рата,  бивши  ратни  заробљеници/логораши,  жртве 
злостављања или насиља, укључујући насиље у породици и насиље на основу спола – било да се ради 
о  насиљу  у  земљи    поријекла,  за  вријеме  сукоба  или  земљи  прихвата,  припадници  одређених 
етничких или вјерских група и сл.).   

   
III ‐  ДОКУМЕНТИ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊАВАЊЕ КРИТЕРИЈА                                      

1.)  Доказ  да  је  потенцијални  корисник,  независно  од  формално‐правног  статуса,  избјегло  лице  из  Босне  и 
Херцеговине које борави у земљама региона 

Испуњавање општег критерија да  је потенцијални корисник помоћи лице које  је избјегло из БиХ у Црној Гори, 
Републици Хрватској или Републици Србији, доказује се: 

a) потврдом  надлежног  органа  земље  боравка  (за  све  чланове  заједничког  домаћинства  пријављене  за 
помоћ у реконструкцији) или  

б)    потврдом  о  пријави  пребивалишта/боравишта  издатом  у  земљи  тренутног  боравка,  за  све  пунољетне  
чланове заједничког домаћинства подносиоца захтјева за помоћ у реконструкцији. 

2.)  Доказ о статусу власништва/станарског права  
Као  доказ  статуса  власништва  или  станарског  права  над  стамбеном  јединицом  која  је  предмет  захтјева  за 
добивање помоћи у реконструкцији, достављају се сљедећи документи:  

- Земљишно‐књижни извадак или посједовни лист не старији од 6 (шест) мјесеци, и/или 
- CRPC одлука ‐ одлука Комисије за имовинске захтјеве избјеглица и расељених особа, и/или   
- Рјешење о поврату имовине/станарског права ‐ рјешење надлежног општинског органа о поврату и/или 

увођењу у посјед.   

3.)  Доказ о кретању  

Увјерењем  о  кретању  подносиоца  захтјева  за  реконструкцију  које  издаје  надлежни  орган,  доказује  се  да  је 
корисник  помоћи  на  дан  30.04.1991.  године  имао  пребивалиште  у  стамбеној  јединици  која  је  предмет 
реконструкције. Потребно је приложити оригинал увјерења о кретању или овјерену копију.  

У изузетним случајевима,  када подносиоц захтјева није у могућности доставити увјерење о кретању на основу 
којег  се може  поуздано  утврдити  пребивалиште  на  дан  30.04.1991.  године,  као  доказ  о  кретању  прибавља  се 
изјава два свједока, овјерена од стране органа надлежног за овјеру потписа.  
   



4.)  Изјава подносиоца пријаве 

Изјавом подносиоца, која се овјерава код органа надлежног за овјеру потписа, доказује се:  
a) да  је  на  основу  добровољне  одлуке,  као  трајно  рјешење  избјегличко‐расељеничког  проблема  изабрао/ла 

повратак у Босну и Херцеговину; 
б)   да  је стамбена  јединица која  је предмет реконструкције неусловна за становање у складу са одговарајућим 

стандардима о минимуму стамбених услова; 
ц)  да корисник/носилац домаћинства и чланови његовог домаћинства који су пријављени за добивање помоћи у 

реконструкцији од 1991. године немају на територији Босне и Херцеговине, као и у земљи садашњег боравка 
(Црној Гори, Републици Хрватској или Републици Србији) другу стамбену јединицу која се сматра условном за 
становање,  у  складу  са  одговарајућим  стандардима  о  минимуму  стамбених  услова  и  да  нису  корисници 
помоћи за трајно стамбено збрињавање;  

д)  да корисник није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи одговарајући стандард о минимуму 
стамбених услова. 

 
Испуњавање посебних критерија доказује се потписаном и овјереном изјавом подносиоца пријаве, укључујући 
и  сагласност  подносиоца  пријаве  за  прослијеђивање  података  надлежним органима  у  Босни  и  Херцеговини  и 
земљи тренутног боравка у региону у циљу провјере вјеродостојности. 

Уколико се приликом додјеле помоћи утврди да су поједини подносиоци пријава намјерно или свјесно дали 
нетачне податке у пријави и/или неистините наводе у изјави, таква пријава ће бити дисквалификована. 
 
IV ‐  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Пријаве се подносе на прописно попуњеном и овјереном апликационом обрасцу са изјавом који је доступан уз 
објављени  текст  Јавног  позива  на  интернет  страници  Министарства  за  људска  права  и  избјеглице  БиХ 
www.mhrr.gov.ba,  а  који  се  може  се  подићи  и  у  дипломатско‐конзуларним  представништвима  Босне  и 
Херцеговине у земљама региона, на адресама како слиједи: 
Црна Гора ‐ Атинска 58, 81000 Подгорица 
Република Хрватска ‐ Торбарова 9, ПП 27, 10001 Загреб  
Република Србија ‐ Крунска бр. 9, 11000 Београд 

Министарство  за  људска  права  и  избјеглице  БиХ  ће  обезбиједити  да  апликациони  обрасци,  такође,  буду 
достављени  институцијама  надлежним  за  питања  избјеглица  у  Црној  Гори,  Републици  Хрватској  и  Републици 
Србији. 

Попуњен  и  овјерен  апликациони  образац  са  изјавом,  скупа  са  документима  којима  се  доказује  испуњавање 
општих  критерија  за  добивање  помоћи  ковертира  се  и  доставља  поштом на  адресу: Министарство  за људска 
права и избјеглице БиХ, 71000 Сарајево, Трг БиХ 3, са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ – РСП“. 

Све пријаве које буду достављене у року из  јавног позива, Министарство за људска права и избјеглице БиХ ће 
евидентирати и скупа са приложеном документацијом прослиједити  на разматрање одговарајућој Комисији за 
одабир корисника.  

Документацију  која  није  тражена  текстом  јавног  позива  није  потребно  достављати  јер  се  иста  неће  узимати  у 
разматрање. 
 
Рок за доставу пријава на јавни позив је 7. 2. 2013. године.  

Позивају се сви они који су у ранијем периоду доставили пријаве за регистрирање захтјева за добивање помоћи 
за реконструкцију и повратак да обнове своје захтјеве, а у складу са овим јавним позивом. 

 
    М И Н И С Т А Р  

Број:01‐50‐4889/12                  
Mр сц. Дамир Љубић 

Сарајево, 31. 12. 2012. године 


