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Република Српска/БиХ је добила кредит од Међународног фонда за 

пољопривредни развој („IFAD”), за финансирање Пројекта развоја сеоског 

предузетништва и пољопривреде („RЕАDP“), и намјерава утрошити дио кредитних 

средстава за подршку реализацији активности садржаних у пословним плановима 

крајњих корисника пројекта у пројектном подручју. 

За реализацију Пројекта RЕАDP задужена је Јединица за координацију 

пољопривредних пројеката („APCU“), при Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске. Циљ пројекта је економски развој руралних подручја 

Републике Српске и смањење сиромаштва на селу стварањем бољих услова и 

могућности за генерисање прихода и унапређење животног стандарда циљних 

домаћинстава. Тежиште пројектних активности је на развоју кооперантске производње 

у пољопривреди, а нарочито у подсектору воћа, поврћа, љекобиља, шумских плодова, 

пчеларства, мљекарста, односно, у оним подсекторима који имају потенцијал да 

интегришу мале пољопривредне произвођаче и повежу их с тржиштем. 

APCU овим позива правно основане фирме да доставе писма исказивања 

заинтересованости за учествовање у програму суфинансирања запошљавања 

приправника односно младих са ВСС а ради добијања стручног искуства. 

Овај Позив за исказивање заинтересованости („Позив“) прати Опште 

обавјештење о набавкама, објављено на порталу dgMarket, дана 13.5.2022. године, и у 

дневном листу „Глас Српске“, дана 21.3.2022. године. 

Заинтересоване фирме неће имати никакав стварни или могући сукоб интереса 

или случај који, са разлогом, може бити схваћен као сукоб интереса. Фирме које имају 

стварни или могући сукоб интереса или случај који, са разлогом, може бити схваћен 

као сукоб интереса, биће искључене уколико другачије не буде јасно одобрено од 

стране IFAD-а. За фирму ће бити сматрано да има сукоб интереса уколико а) има однос 

који му обезбјеђује неприкладне или неоткривене информације о процесу избора или 

извршењу уговора или има утицај на процес избора или извршење уговора, б) има 

пословне или породичне везе са неким чланом одбора директора APCU или са особљем 

APCU, са IFAD-ом или особљем IFAD-а, или било којим појединцем који је био, који је 

био некада, или за ког би, са разлогом, могло бити схваћено да је, директно или 

индиректно, укључен у било који дио (i) припреме овог позива за исказивање 

заинтересованости, (ii) процес избора за ову набавку, или (iii) извршење уговора. 

Фирме имају сталну обавезу да открију било какву ситуацију стварног сукоба интереса, 

могућег сукоба интереса, или случаја који, са разлогом, може бити схваћен као сукоб 

интереса током припреме писма исказивања заинтересованости, процеса избора или 

извршења уговора. Пропуст у исправном откривању било које наведене ситуације може 

водити одговарајућим активностима укључујући искључење консултанта, прекид 

уговора, и било какву другу одговарајућу активност у оквиру Политике IFAD-a о 



спречавању преваре и корупције у пројектима и операцијама IFAD-а
1
. 

Све фирме морају бити у сагласности са Ревидираном политиком IFAD-а о 

спречавању преваре и корупције у пројектима и операцијама IFAD-а (у даљем тексту: 

„Политика IFAD-а против корупције“) у учествовању за додјелу уговора или приликом 

извршења уговора. 

а. Ако буде одређено да је нека фирма, или било ко од особља представника фирме, 

или под-консултанти фирме, под-уговарачи фирме, пружаоци услуга фирме, 

добављачи фирме, под-добављачи фирме и/или било ко од особља или 

представника фирме, био, директно или индиректно, укључен у било коју од 

забрањених радњи дефинисаних у Политици IFAD-а против корупције или 

повреду интегритета као што је сексуално узнемиравање, искориштавање и 

злоупотреба, као што је то утврђено у Политици IFAD-а о спречавању и одговору 

на сексуално узнемиравање, сексуално искориштавање и злоупотребу
2
 приликом 

учествовања за додјелу уговора, или приликом извршења уговора, писмо 

изражавања интереса може бити одбачено од стране APCU или уговор може бити 

прекинут од стране APCU. 

б. У складу са Политиком IFAD-а против корупције, IFAD има право да казни 

фирме или појединце, укључујући и њихово проглашавање неподобним, или на 

неограничени или за одређени временски период, за учествовање у било којој 

активности или операцији финансираној и/или управљаној од стране IFAD-а. 

Забрана укључује, између осталог, неподобност: (i) да им буде додијељен уговор 

финансиран од стране IFAD-а или да, на неки други начин, остваре интерес од 

било ког уговора финансираног од стране IFAD-а, на финансијски или било који 

други начин; (ii) да буду именовани као под-уговарач, консултант, произвођач, 

добављач, под-добављач, представник или пружалац услуга некој, на други 

начин, подобној фирми којој је додијељен уговор финансиран од стране IFAD-a; 

и (iii) да приме средства из било ког зајма или гранта обезбијеђеног од стране 

IFAD-а. IFAD, такође, има право да призна забране издане од стране других 

међународних финансијских институција у складу са Политиком IFAD-а против 

корупције. 

в. Од фирми, и било ког од особља или представника фирми, и под-консултаната 

фирми, под-уговарача фирми, пружаоца услуга фирми, добављача фирми, под-

добављача фирми и било ког од особља или представника фирми, тражено је да, у 

потпуности, сарађују са било каквом инспекцијом проведеном од стране IFAD-а, 

укључујући омогућавање расположивости особља за интервјуе као и 

обезбјеђењем пуног приступа било ком или свим рачунима, просторијама, 

документима и записницима, укључујући електронске записе) који се односе на 

процес избора или извршење уговора и да обезбиједе да такви рачуни, 

просторије, записници и документи буду ревидирани и/или прегледани од стране 

ревизора и/или истражиоца именованих од стране IFAD-а. 

г. Фирме имају сталну обавезу да открију, у својим писмима исказивања 

заинтересованости, и касније, у писменом облику, оно што може постати 

одговарајуће: (i) било какву административну забрану, пресуде за криминалне 

радње или привремене забране за консултанта, или било ког од њиховог кључног 

особља или представника, за превару и корупцију, и (ii) било коју провизију или 

надокнаду плаћену, или која треба бити плаћена, представницима или другим 

странама у вези са овим процесом избора или извршењем уговора. Консултанти 

морају, најмање, открити име и детаље о контакту представника или друге стране 

и разлог, износ и валту провизије или надокнаде која је плаћена или треба бити 

плаћена. Пропуст у придржавању ових обавеза, по питању откривања, може 

водити одбацивању писма изражавања интереса или прекиду уговора. 

                                              
1 Политика је доступна на www.ifad.org/anticorruption_policy. 
2 Политика је доступна на https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506.  

http://www.ifad.org/anticorruption_policy
https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506


д. Од фирми је захтијевано да одржавају расположивим све записе и документе, 

укључујући електронске записе, који се односе на овај процес избора, најмање 

три (3) године након обавјештења о завршетку процеса или, у случају да је 

консултанту додијељен уговора, извршења уговора. 

Од стране IFAD-a jе захтијевано да сви корисници средстава IFAD-a, или 

средстава којима управља IFAD, укључујући APCU, било ког консултанта, партнера у 

реализацији, пружаоца услуга или добављача, поштују највише стандарде интегритета 

током набавки и извршења сличних уговора, и да се обавежу на борбу против прања 

новца и финансирања тероризма досљедну Политици IFAD-а против прања новца и за 

борбу против финансирања тероризма
3
. 

1. Предмет позива  

Пројектом је предвиђено запошљавање приправника са ВСС пријављених на 

евиденцију незапослених из циљне групе пројекта (лица млађа од 30 година пријављена 

на евиденцију незапослених, са ВСС пољопривредно-прехрамбеног смјера и других 

занимања неопходних за развој наведених подсектора, без радног искуства у струци). У 

оквиру ове мјере предвиђено је суфинансирање запошљавања младих са ВСС у статусу 

приправника с циљем оспособљавања за самосталан рад у струци и полагање 

приправничког испита. Издвајање по једном приправнику са ВСС износи КМ 7.800,00 

на годишњем нивоу, а утемељено је на износу мјесечне нето плате од КМ 650,00 

Трошкове пореза и доприноса сносе послодавци који ангажују приправнике. Средства 

ће бити дозначена послодавцима на бази мјесечних рефундација, након достављеног 

доказа о исплаћеној нето плати, порезима и доприносима из личних примања. 

Послодавац у складу са својим могућностима и интерним актима може приправнику 

исплатити већа средства од предвиђених средстава. 

2. Права и услови учешћа 

Право учешћа имају пољопривредни субјекти (привредна друштва, задруге, 

удружења, кластери) који се баве организацијом производње, дистрибуцијом 

репроматеријала за пољопривредну производњу и/или откупом пољопривредних 

производа у подсекторима воћа, поврћа, љекобиља, шумских плодова, пчеларства, 

мљекарства и ратарства. У програму не могу учествовати јавна предузећа, јавне 

установе, јединице локалне самоуправе и други субјекти из јавног сектора. 

Субвенцију за запошљавање приправника може остварити послодавац под 

сљедећим условима: 

 Да прими на обављање приправничког рада лица из утврђене циљне групе која су 

пријављена на евиденцију незапослених; 

 Да је регистрован у складу са законским прописима; 

 Да достави план у којем ће образложити потребе и разлоге пријема лица из 

утврђене циљне групе за обављање приправничког стажа; 

 Да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених 

лица. 

Послодавац не може запослити приправника прије достављања одлуке о 

одобравању средстава. 

При разматрању захтјева, биће узети у обзир и сљедећи критеријуми: 

 Врста дјелатности послодавца; 

 Развијеност општине на чијој територији је обављана дјелатност; 

 Дужина обављања дјелатности; 

 Родна структура лица предвиђена за запошљавање; 

 Кадровски и материјално технички капацитети послодавца; 

                                              
3 Политика је доступна на https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/41942012. 

https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/41942012


 Програм стручног оспособљавања приправника; 

са сљедећим припадајућим бројем бодова: 

Points System 

1 Врста активности Број бодова 

1.1 Општа пољопривредна активности 20 

1.2 Прерада хране 30 

2 Развијеност ЛЗ Број бодова 

2.1 Екстремно неразвијена 10 

2.2 Неразвијена 8 

2.3 Средње развијена 6 

2.4 Развијена 4 

3 Историја пословне активности Број бодова 

3.1 0-3 године 5 

3.2 3-10 година 10 

3.3 10- година 15 

4 Пол Број бодова 

4.1 Мушки 0 

4.2 Женски 10 

5 Капацитети послодавца Број бодова 

5.1 Ниски 5 

5.2 Средњи 10 

5.3 Високи 15 

6 Програм обуке Број бодова 

6.1 Ниски 10 

6.2 Средњи 15 

6.3 Високи 20 

 

3. Начин подношења захтјева и потребна документација  

Захтјев ће бити поднесен достављањем писма исказивања заинтересованости 

APCU. Уз захтјев треба бити достављена сљедећа документација: 

 Рјешење о оснивању правног лица или предузетника; 

 Програм стручног оспособљавања приправника. 

4. Обавезе послодаваца корисника субвенције су: 

 Да, у року до 30 дана од закључења уговора са APCU, прими приправника на 

обављање приправничког стажа и са њим закључи уговор о обављању 

приправничког рада у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на 

период од најмање 12 мјесеци; 

 Да о свакој промјени, која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 

15 дана од настанка промјене, обавијести APCU. 

5. Рок за подношење захтјева  

Позив је отворен до 31.12.2022. године. 

Број могућих корисника је ограничен. 

 

Дета 



љније информације о пројекту и начину пријављивања могу бити добијене, сваки 

радни дан од 08
00

-16
00

 часова, на доље наведеним адресама: 

Јединица за координацију пољопривредних пројеката, Трг Републике Српске 1, 

Ламела А, VIII, Бања Лука, 051/338-352 (e-mail: s.stojakovic@mps.vladars.net); 051/338-

360 (v.lemic@mps.vladars.net); 

Пољопривредни кластер “Уна-Сана”, 066/787-553; 065/466-628; (e-mail: 

klaster.unasana@gmail.com); 

Пољопривредни кластер “Крајина”, 065/706-389; 065/837-746; (e-mail: 

klasterkrajina@yahoo.com); 

Пољопривредни кластер “Градишка-Лакташи'-Србац”, 065/478-103; 065/445-806; 

(e-mail: klaster.gls@gmail.com); 

Пољопривредни кластер “Пољокласт”, 065/519-202; 066/630-440; (e-mail: 

poljoklast@gmail.com); 

Пољопривредни кластер “Семберија-Мајевица-Бирач”, 066/316-420; 066/986-621; 

(e-mail: klastersmb@gmail.com); 

Пољопривредни кластер “Сарајево-Романија-Подриње”, 065/226-369; 065/318-541; 

(e-mail: klastersrp@gmail.com); 

Пољопривредни кластер “Стара Херцеговина”, 065/787-590; 065/017-553; (e-mail: 

shklaster@gmail.com). 
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