
 
 На основу члана 7. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, бр. 18/92, 
„Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС  и „Службени гласник РС”, бр. 30/10) 
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, расписује  
 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
  Јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и 
Метохија за доделу пакета кошница са пчелама (у даљем тексту: пакети)  намењених за 
економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији. 

 
  Максимални број пакета за помоћ јединици локалне самоуправе за економско 
оснаживање интерно расељених лица, по јединици локалне самоуправе, износи 5 пакета 
кошница са пчелама. 
 

Услови за учешће: 
 
 - Да на територији јединице локалне самоуправе постоји Удружење пчелара, а 
уколико јединица локалне самоуправе на својој територији нема такво удружење, да 
постоји Удружење пчелара надлежно за подручје те јединице локалне самоуправе; 
 - Спремност јединице локалне самоуправе да пружи стручну помоћ корисницима 
у бављењу пчеларством; 
 

Обавезна документација: 
 

- Захтев за доделу пакета намењених за економско оснаживање интерно расељених 
лица; 

-   Доказ да на територији јединице локалне самоуправе постоји Удружење пчелара, 
односно уколико јединица локалне самоуправе на својој територији нема такво 
удружење доказ да постоји Удружење пчелара надлежно за подручје те јединице локалне 
самоуправе; 

- Фотокопије потврда издатих од стране Комесаријата о наменском утрошку  
средстава додељених за економско оснаживање интерно расељених лица за појединачне 
пројекте у периоду од 2017. године, закључно са децембром 2018. године 

-   Изјава јединице локалне самоуправе да ће пружити стручну помоћ корисницима у 
бављењу пчеларством; 
 

  Захтев који се може наћи на интернет страници Комесаријата (www.kirs.gov.rs) и 
пратећу документацију потребно је доставити на адресу: Комесаријат за избеглице и 
миграције Републике Србије, ул. Народних хероја бр. 4, Нови Београд, најкасније до 18. 
јуна 2021. године са назнаком : „ЈАВНИ ПОЗИВ – за доделу пакета кошница са 
пчелама”. 
 Пристигле захтеве разматра Комисија за доделу пакета за економско оснаживање 
интерно расељених лица (у даљем тексту: Комисија) и утврђује листу корисника  који  
испуњавају услове  за доделу пакета.    

Одлуку о избору корисника за доделу пакета намењених за економско оснаживање 
интерно расељених лица, доноси Комесар, на предлог Комисије. 
 
 

 


