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На пснпву Закпна п изврщеоу бучета Републике Српске за 2018. гпдину (“Службени гласник 
Републике Српске“, брпј 114/17),  шлана 82. став 2. Закпна п републишкпј управи Републике 
Српске  (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16, 57/16 и 31/18), шлана 19.  Закпна п защтити пд насиља  у ппрпдици  (“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 102/12, 108/13 и 82/15) и Правилника п нашину дпдјеле средстава 
сигурним кућама (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 62/13 и 11/17), Министарствп 
ппрпдице, пмладине и сппрта р а с п и с у ј е  
 

К П Н К У Р С 
за финансираое ппсебне мјере ппдршке жртвама насиља у ппрпдици, 

сигурна кућа 
 

Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта у складу са Закпнпм п защтити пд насиља у 
ппрпдици  
(“Службени гласник Републике Српске“, бр. 102/12, 108/13 и 82/15) и Правилникпм п нашину 
дпдјеле средстава сигурним кућама (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 62/13 и 11/17), 
дпдјељује средства за спрпвпђеое ппсебне мјере ппдрщке жртвама насиља у ппрпдици и тп са 
ппзиције 416300 –Дпзнаке за збриоаваое жртава насиља у ппрпдици. 
 

1. ПРАВП УЧЕШЋА НА КПНКУРСУ 

 
Сигурна кућа представља ппсебну мјеру ппдрщке кпјпм се пбезбјеђује сигуран смјещтај и 

ппмпћ жртвама насиља у ппрпдици кпју мпже реализпвати правнп лице. Правп ушещћа на 
кпнкурсу имају правна лица кпја реализују сигурне куће,  кпје су уписане у Регистар сигурних 
кућа кпји впди Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта. 

 
2. МЈЕСЕЧНА ЦИЈЕНА ЗБРИОАВАОА 

 
 Средства за привременп збриоаваое и смјещтај жртава насиља у ппрпдици у сигурним 
кућама пбезбјеђују се из Бучета Републике Српске  у изнпсу пд 70% и из бучета јединица 
лпкалне сампуправе у изнпсу пд 30% пд утврђене пснпвице цијене смјещтаја жртве. Оснпвица за 
исплату трпщкпва смјещтаја жртве насиља у сигурнпј кући изнпси дп двије прпсјешне нетп 
зараде у Републици Српскпј за децембар 2017. гпдине. На пснпву Рјещеоа брпј 20.05/052-
750/18 пд 01.02.2018. гпдине („Службени гласник Републике Српске“, брпј 10/18) цијена 
збриоаваоа жртве насиља изнпси 1.670,00 КМ. Од тпга, из Бучета Републике Српске, 
Министарства ппрпдице, пмладине и сппрта са ппзиције дпзнаке за збриоаваое жртава насиља 
у ппрпдици исплаћује се изнпс пд 1.169,00 КМ пп жртви за мјесец дана бправка у сигурнпј кући, 
тј. 70% пд пснпвице за исплату трпщкпва смјещтаја жртве у сигурнпј кући. 
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 Дпдјела средстава пп пвпм кпнкурсу пбухвата смјещтај жртава насиља у ппрпдици у 
перипду пд 01.04.2018. дп 30.06.2018. гпдине.  
  

3. НАЧИН ППДНПШЕОА ПРИЈАВЕ 

 
Пријава на кпнкурс ппднпси се у једнпм примјерку, искљушивп на прпписанпм пбрасцу 

кпји се мпже преузети на интернет страници Министарства ппрпдице, пмладине и сппрта: 
www.vladars.net > Министарства > Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта > кпнкурс > 
Пријава за кпнкурс за финансираое ппсебне мјере ппдрщке, сигурна кућа. Уз пријаву кап прилпг 
пбавезнп дпставити пвјерене кппије сљедећих дпкумената: 

- Финансијски план за перипд 01.01.2018. – 31.06.2018. гпдине 

- Финансијски и наративни извјещтај за перипд пд 01.04.2018. дп 30.06.2018.  

- Рјещеоа Центара за спцијални рад, пднпснп служби спцијалне защтите п 

привременпм збриоаваоу жртава насиља у ппрпдици. 

Правнп лице кпје реализује сигурну кућу уз пријаву на кпнкурс дпставља и ппдатке п: 
- брпју жртава збринутих у сигурну кућу за перипд на кпји се пднпси кпнкурс, 

- имену и презимену жртава, 

- брпју дана кпје је жртва била збринута у сигурну кућу  

 
Пппуоен пбразац са прилпзима дпставити (искљушивп) на адресу: 
Влада Републике Српске 
Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта  
Трг Републике Српске 1 
78 000 Баоа Лука 
Ппд назнакпм “За финансираое ппсебне мјере ппдршке жртвама насиља у ппрпдици“ 
 
 Неблагпвремене и непптпуне пријаве, те пријaве кпје нису ппднесене на прпписанпм 
пбрасцу и са прилпзима, кап и пријаве кпје  нису предмет кпнкурса, неће се разматрати. 
 

4. КПМИСИЈА 

 
 Кпмисија за спрпвпђеое ппступка кпнкурсне прпцедуре разматра пристигле пријаве у 

складу са шланпм 7. Правилника п нашину дпдјеле средстава сигурним кућама (“Службени 
гласник Републике Српске“, бр.  62/13, 11/17). 

Кпмисија је дужна да пцјени испуоенпст фпрмалнп-правних услпва за ушествпваое  на 
кпнкурсу и дпстави министру записник са приједлпгпм за дпдјелу средстава сигурним кућама.  

Министар дпнпси рјещеое кпјим се пдпбрава дпдјела средстава у складу са Закпнпм.  
Правнп  лице кпје реализује сигурну кућу, а кпме је пдпбрена дпдјела средстава из 

бучета Републике Српске, закљушује угпвпр са министарствпм ради утврђиваоа међуспбних 
права пбавеза и пдгпвпрнпсти. 

 
5. РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВЕ 

 
Крајои рпк за ппднпщеое пријава је 15 пд дана пбјављиваоа кпнкурса. Кпнкурс се 

пбјављује на интернет страници Министарства ппрпдице, пмладине и сппрта www.vladars.net > 
Министарства > Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта > кпнкурс >. 

Одпбрена средства биће исплаћена у складу са распплпживим средствима у бучету 
министарства за 2018. гпдину.  

Резултати кпнкурса биће пбјављени на интернет страници Министарства ппрпдице, 
пмладине и сппрта www.vladars.net > Министарства > Министарствп ппрпдице, пмладине и 
сппрта. 

http://www.vladars.net/
http://www.vladars.net/
http://www.vladars.net/
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Све дпдатне инфпрмације пп пвпм кпнкурсу мпжете дпбити на сљедеће телефпнске 
брпјеве: 051/338-316, 051/338-379 и 051/338-309. 

 
 
Брпј: 20.05/401-1420/18                                                              
Дана, 29.06.2018. гпдине                                                                              

                                                           
                                                                                                                                         МИНИСТРИЦА 

                                                                                                   Др Јасмина Давидпвић 
                                                                                        


