
 

 

На основу члана 8.Правилника о условима и начину расподјеле средстава за 

подстицај повратка (“Службени гласник Општине Милићи ” број 6/18 ) Начелник 

општине расписује 

Ј А В Н И   П О З И В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ЗА 

ПОДСТИЦАЈ ПОВРАТКА 

Општина Милићи на основу Правилника о условима и начину распореда средстава 

за подстицај повратка  расписује јавни позив за подношење пријава: 

1. Право аплицирања имају физичка лица,овлаштени представници насељених 

мјеста са претежно повратничком популацијом као и групе грађана наведених 

насељених мјеста. 

А) УСЛОВИ УЧЕШЋА ЗА ПРОЈЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОТРЕБНА      

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

- Да су апликанти овлаштени представници насељених мјеста или групе 

грађана (списак грађана) 

- Пројекат са предмјером и предрачуном радова 

- Листу корисника који ће остварити економске или друге користи 

реализацијом пројекта 

- Обавезно навести учешће грађана 

Б) УСЛОВИ УЧЕШЋА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
 

• Да је пријављено мјесто боравка носиоца домаћинства на подручју општине 
Милићи 

• Да домаћинство има радно способне чланове домаћинства 

• Да носилац домаћинства има у посједу некретнине (објекте, земљиште или 
закупљено земљиштe које су му потребне за обављање или унапређење неке 
дјелатности 

• Да је носилац домаћинства уредан порески обвезник општине Милићи 

• Да домаћинство није користило исти подстицај у претходном периоду 

• Да је регистрован у АПИФ-у 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА: 
 
1. Захтјев за додјелу помоћи са Планом утрошка средстава, 
2. Пријава мјеста боравка за носиоца домаћинства, 
3. Кућну листу, 
4. Извод из катастра некретнина, 
5. Пореско увјерење да је измирио обавезе, 



6. Копију личне карте и жиро рачуна, 
7. Увјерење о регистрацији домаћинства у АПИФ-у. 
 
Напомена: Све достављене копије морају бити овјерене од стране надлежног органа. 
 
Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објаве Јавног позива. Пријаве се могу 
предати лично у затвореној коверти у Шалтер сали општине Mилићи или доставити путем 
поште на адресу Општина Милићи, улица „Јована Дучића“ број 2. cа назнаком - Комисија 
за разматрање  пријава за додјелу средстава за подстицај повратка. 
 
 
Милићи: 27.08.2018.год.                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број:02-020-110-1/18     Момир Лазаревић с.р. 
 
 
 


