ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2020. годину
Према плану и програму рада Скупштине Града Зворник за 2021.годину предвиђено је
разматрање Извјештаја комисије за повратак, развој и интеграцију за 2020.годину.
1) УВОДНИ ДИО
Комисија за повратак, развој и интеграцију је именована од стране Скупштине града Зворник и у
њеном раду учествује 9 (девет) чланова са правом гласа.
Задаци Комисије по Одлуци о именовању су:
-

Подршка повратку расељених лица и избјеглица у њихове пријератне општине и
реконструкција њихове имовине,
Подршка интерно расељеним лицима у повратку и реконструкцији њихове предратне
имовине,
Подршка расељеним лицима у њиховом повратку, у пријератном мјесту пребивалишта у
друге општине БиХ,
Прикупљање података о расељеним лицима који желе да се врате "у" или "из" општине
Зворник и да им се омогући њихов повратак,
Да се обраћају донаторима за помоћ за реконструкцију и поправку кућа, као и да израђују
нацрте пројеката и потреба у општини,
Провјера стања инфраструктуре у повратничким мјесним заједницама и подношење
захтјева за помоћ донаторима.

2) НАЧИН СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Све активности у раду Комисије вршене су у складу са Стандардима и и процедурама, односно
у складу са законом а на основу Пословника о раду Комисије, те на основу Плана рада, Одлуке
о начину бодовања те Општих и посебних критерија.
3) ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Процес изградње и санације породичних стамбених јединица је текао преко Јавних позива
Министарстава која су расписивала јавни позив.
4) ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРОВЕДЕНИ НА ОСНОВУ РАСПИСАНИХ ЈАВНИХ ПОЗИВА
-Тузлански кантон је у 2020. години расписао
Јавне позиве за економску одрживост,
Подршка повратку прогнаних лица,
Економску одрживост добило је 9 (девет) повратника са новчаном помоћи и то:
1. Нукић Рахман-Доња Каменица2. Ризвић Рамадан-Доња Каменица
3. Суљић Садик-Клиса4. Сачевић Хусејн-Султановићи5. Алић Џевад- Сопотник6. Карић Беган-Крижевићи7. Бошњаковић Асим- Кучић Кула8. Мусић Адмир-Кучић Кула9. Мехидић Хариз-Ораовац
За економску помоћ од Владе ТК-а издвојено

3.000 КМ
2000 КМ,
2.400 КМ,
3.000 КМ,
1.800 КМ,
2.000 КМ
3.000 КМ,
3.000 КМ,
2.000 КМ,
22.200 КМ

-Пројекат Федералног Министарства намјењеног за обнову стамбених јединица повратника у
град Зворник обухваћено је 21 породица за грађевиниски материјал и то:
1. Хаџић (Незир) Неџад-Кула Град,
2. Мујић Мехмед-Крижевићи,
3. Мумић Салкан- Крижевићи,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Омеровић Хасиба-Горња Каменица,
Салкић Семиз-Горња Каменица,
Салиховић Рамиз-Снагово,
Мујкић Енвер-Дуги Дио,
Селимовић Кадир-Ново Село,
Бошњак Алија-Кучић Кула,
Суљић Садик-Кучић Кула,
Тучић (Хасан) Рушид-Кула Град,
Муминовић (Ариф) Аид-Паљевићи,
Саханић (Енес) Емир-Доња Каменица,
Насуповић (Рамо) Бесим-Зворник,
Сарајлић (Џемал) Џевад-Дуги Дио,
Чикарић (Фахрудин) Самир-Глоди,
Пандур (Авдо) Шемсо-Глумина,
Бошњаковић (Незир) Асим-Кучић Кула,
Рахмановић (Абдулрахман) Хакија-Глумина,
Бечић (Хасан) Мухамед-Јошаница,
Исламовић (Мухамед) Енес-Јусићи,

Пројекат РСП (регијонално стамбено збрињавање) у 2020.години.
Потписано је укупно 56 уговора за обнову и изградњу стамбених јединица повратника и
расељених лица са подручја града Зворник.
-ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ЗА ОБНОВУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЈЕ НАМА НЕПОЗНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
-ИНВЕСТИТОР МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ПОВРАТАК -ТК:
1. МЗ.Глумина-“Изградња асфалтног пута у повратничком насељу Глумина засеок
Тулићи“Учешће у вриједности од 14.500,00 КМ
2. МЗ.Липље-“Асфалтирање пута у насељу Кадрићи“Учешће у износу од 10.000 КМ
-ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ОЧЕКУЈУ
1. МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БиХ, oчекује се Јавни позив за
инфраструктуру, стамбено збрињавање.
2. ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО- Објављени Јавни позиви за стамбено збрињавање,
економску одрживост и инфраструктуру,подршка развоју старт-уп (почетног бизниса) за
повратнике и запошљавање повратника у малој привреди. Очекује се одабир корисника
по Јавним позивима.
3. ВЛАДА ТК-а-економска одрживост,
4. УНХЦР/ЦРС-затварање колективних центара (2) на подручју града Зворник.
5. РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ.
5) АКТИВНОСТИ У ТОКУ ПРОЈЕКАТА
Предсједник и чланови Комисије свакодневно су учествовали у свим активностима око
реализације наведених пројеката (у којима активно учествује Град) почев од прикупљања
документације, обиласка и прикупљања информација са терена па до саме реализације
пројеката.
6) ДОБРЕ СТРАНЕ
Све активности око одабира корисника и имплементације пројеката спроведене су у складу са
стандардима и процедурама.
Израђена је и сачињена база података путем које се у сваком моменту имају неопходни подаци
о свим пројектима као и лицима која су изразила жељу за повратком и обновом.
Остварен је контакт са скоро свим Хуманитарним организацијама које тренутно раде и дјелују
на простору Босне и Херцеговине.
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7) ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
Посветити већу пажњу свим пројектима и радити на истим као приоритетима за реализацију
бољег стандарда и добијања помоћи за Град Зворник.
Непрестано радити на припреми пројеката и делегирању истих код Хуманитарних и
донаторских организација као и Државног и ентитетских Министарстава.
Радити на унапређењу сарадње са мјесним заједницама, максимално приближити стандарде и
процедуре грађанима, рад учинити јавним и транспарент
8) АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ
Што се тиче административно техничких послова за извјештајни период запримљено је и
обрађено 1264 захтјева странака који су се односили на утврђивање условности стамбеног
објекта као и утврђивање статуса корисника. По свим захтјевима чланови Комисије су изласком
на лице мјеста утврђивали поменуте статусе.

У Зворнику, 18.02. 2021. године

КОМИСИЈА ЗА ПОВРАТАК РАЗВОЈ
И ИНТЕГРАЦИЈУ
1.Смиљанић Жељко-предсједник,
2.Муриз Халиловић-потпредсједник,
3.Ребић Ристо-члан,
4.Адмир Махмутовић-члан,
5.Асиф Пурдић-члан,
6.Рахиз Ахметовићт-члан,
7.Мевлудин Муратовић-члан,
8.Елвир Мехмедовић-члан,
9.Елвис Костијеревац-члан,
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