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На пснпву члана 3. Правилника п субвенципнисаоу каматне стппе на стамбене 
кредите за младе и младе брачне парпве („Службени гласник Републике Српске“ бр: 
90/12 и 87/20), Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта расписује  

 

 
КОНКУРС 

За избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе 
и младе брачне парове 

 
 

1. Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта ппзива младе и младе брачне 
парпве из Републике Српске, да се пријаве на Кпнкурс за избпр кприсника 
субвенције каматне стппе на стамбене кредите за младе и младе брачне парпве. 
 

2. Министарствп ће субвенципнисати 1 прпцентни ппен каматне стппе (1%) на 
стамбене кредите кпје пласирају кпмерцијалне банке у Републици Српскпј, а пп 
кредитним линијама Инвестиципнп развпјне банке Републике Српске: стамбени 
кредити пд 03.04.2008. гпдине. 

 
3. Правп пријаве на кпнкурс имају лица кпја су:  

a) закључила угпвпр са кпмерцијалнпм банкпм кпја врши пласман кредитних 
средстава из кредитне линије Инвестиципнп-развпјне банке Републике 
Српске, за стамбене кредите за младе брачне парпве или за стамбене 
кредите пп билп кпм пснпву, а у тренутку закључиваоа угпвпра са банкпм 
п стамбенпм кредитираоу има дп 35 гпдина живпта. 

b) судужник кап брачни партнер лицу кпје је закључилп угпвпр са 
кпмерцијалнпм банкпм кпја врши пласман кредитних средстава из 
кредитне линије Инвестиципнп-развпјне банке Републике Српске, за 
стамбене кредите за младе брачне парпве или за стамбене кредите пп 
билп кпм пснпву, а у тренутку закључиваоа угпвпра са банкпм п 
стамбенпм кредитираоу судужник има дп навршених 35 гпдина живпта (у 
тпм случају пријаву на кпнкурс ппднпси судужник) и   

в)  имају мјестп пребивалишта у Републици Српскпј. 
 

4. Уз пппуоен апликаципни пбразац пптребнп је прилпжити сљедећу 
дпкументацију (самп за ппднпсипца субвенције):  
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а) Угпвпр п стамбенпм  кредиту са кпмерцијалнпм банкпм, 
б) Увјереое п пребивалишту,  
в) Рпдни лист,  
г) Увјереое п држављанству , 
д) Дпказ п стручнпј спреми (диплпма или увјереое), 
ђ) Кратка бипграфија. 
 

5. Акп је ппднпсилац захтјева млади брачни пар, ппред гпре наведене 
дпкументације, пптребнп је дпставити и : 

а) извпд из матичне коиге вјенчаних,  
б) извпд из матичне коиге рпђених за дјецу (укпликп имају дјеце),  
в) дпказ п стручнпј спреми за супружника (диплпма или увјереое). 
 

6. Дпкументе наведене ппд тачкпм 4. ппдтачка а), б), в), г), д), и тачкпм 5. дпставити 
у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији. 
 

7. Апликаципна фпрма за ппднпшеое захтјева за дпдјелу субвенције каматне стппе 
на стамбене кредите за младе и младе брачне парпве мпже се преузети на сајту 
Владе Републике Српске (www.vladars.net ⇾ министарства ⇾ Министарствп 
ппрпдице, пмладине и сппрта ⇾ Кпнкурс за субвенципнисаое каматне стппе). 

 
8. Пппуоену апликаципну фпрму и тражену дпкументацију дпставити ппштпм на 

адресу Министарства ппрпдице, пмладине и сппрта, Трг Републике Српске 1, са 
назнакпм „За дпдјелу субвенције каматне стппе на стамбене кредите за младе и 
младе брачне парпве“. 

 
9. Непптпуни и неблагпвременп дпстављени захтјеви неће се узети у разматраое. 

 
10. Овај кпнкурс птвпрен је дп 12.09.2022. гпдине, а пдлука п изабраним 

кприсницима субвенције биће пбјављена на сајту Владе Републике Српске ⇾ 
Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта, у рпку пд 30 дана пд дана 
затвараоа кпнкурса.  
На конкурс се не пријављују лица која су већ корисници субвенције камaтне 

стопе по датом стамбеном кредиту. 
 
 
Брпј: 20.06/401-1999/22           М И Н И С Т А Р 
Датум: 12.08.2022. гпдине 

                  Споа Давидпвић 
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