
 

На основу члана 7. а у вези са чланом 19т Закона о избеглицама („Службени гласник 
РС“, бр. 18/92, 45/02 и 30/10), Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије 
расписује 
 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
 

лицима која су као избеглице боравили у Републици Србији и која су се вратила 
у Републику Хрватску, ради подстицаја одрживог повратка 

 
 
Предмет Јавног позива је помоћ у машинама, којe су намењене подстицају одрживог 
повратка избеглица које су се вратиле у Републику Хрватску на подручје Бродско-
посавске жупаније. 
 
Помоћ се састоји од машина (моторна коса, моторна тестера, моторни култиватор) 
 
Повратник може да конкурише само за једану машину. 
 

Услови за учешће на Јавном позиву: 
 
- да су лица имала избеглички статус у Републици Србији, 
- да су се вратила и да трајно пребивају у Републици Хрватској. 
- потврду да ће трошкове царине и ПДВ-а за добијену помоћ сносити Српско народно 

вијеће из Загреба; 
 

Обавезна документација: 
 
- захтев за доделу повратничког пакета; 
- извод из евиденције  Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије  

да је носилац породичног домаћинства  боравио као избегло лице у Републици 
Србији 

- фотокопија личне карте Републике Хрватске за носиоца породичног домаћинства. 
- потврду да ће трошкове царине и ПДВ-а за добијену помоћ сносити Српско народно 

вијеће из Загреба; 
 
Захтев са потребном докуметнацијом предати лично у једној од канцеларија Српског 
народног вијећа у Републици Хрватској, које ће издати потврду о предатом захтеву. 
Пријаве се предају у затвореној коверти на којој је потребно назначити: „За јавни позив 
лицима која су као избеглице боравила у Републици Србији и која су се вратила у 
Републику Хрватску ради подстицаја одрживог повратка, не отварати“ и на истој мора 
бити назначено: име, презиме, адреса и број телефона подносиоца пријаве. Рок за 
подношење пријава је 9. јул 2021. године. Не отворене коверте ће од стране СНВ бити 
прослеђене Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, након окончања 
Јавног позива .  
 
Пријаве које нису предате на начин наведен у претходном ставу и ван рока, неће бити 
разматране. 
 

Подносиоци пријава на јавни позив, који уз пријаву не доставе потребну докуметнацију 
писаним путем ће бити поучени о документацији коју је потребно да доставе у потребном 
року са последицама пропуштања истог.  
 
За све додатне информације можете се обратити контакт особи у Комесаријату за 
избеглице и миграције, Дејану Милисављевићу, путем телефона 011/285-75-72. 
 


